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নিবেদন-- 

উন্নতি মানবজীবনের স্বাভীবিকী গর্তি। মাঁনবজীক্কনর এই গাঁভাবিকা 
গতি অনুবারে ইহার সমন্তই গতিণীল। যে দেশে এই ব্বাভাবিী গতি রুদ্ধ 

হয়, সেই দেশের জাতীয় জীবন নষ্ট হয়। যে ভাষার এই ম্বাভাবিকী গতি 

বন্ধ হয়, দে ভাহ|কে 'মৃতভ।যা বহে । সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিন্ প্রভৃতি ভাষার 
এই গতি রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই_ইহাদ্দিগকে মৃতভাষ| কহে। ইংর|জী 

ফর।শি, জার্মান্, বাঙ্গ।লা প্রভৃতি ভাষার একই গত অগ্রতিহত ্ুহিয়াছে 

বলিয়া- ইহাদিগকে জীবন্ত ভাষা কহে। জাতীয় জীবনের টন্নতির সহিত 

এই জীবন্ত ভাঁষাগুলিরও ক্রয়োন্নতি হইতে থাঁকে। ভাষার ক্রমোন্নতির 
প্রধান পরিচয়--ইহার পাঠয- স্তকাবলীর জমশঃ উন্নতি। ইংলও প্রত্ৃতি 
দেশের পাঠাপুস্তকাবলীর দিন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিস স্পষ্ট অনুমিত হয় 
যে, এ নকল দেশের ভাষ| ও জাতীয় জীবনও ক্রধোন্নতিশীল । কিন্তু বাঙ্গাল] 

জীবস্ততাষ! হইয়।ও ততদুর ক্রমোন্নতিশীল নহে । ইহার প্রধান কারণ 
আঘাদের জাতি অতান্ত স্থিতিশীল। আমাদের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্গগণও' 
এই সংক্রামক স্থিতিশীলতা-রোগে আক্রান্ত । তাহারা একবার যাহা ভাল 
বলিয়া স্থির করিয়া দেন, তাহা অপেক্ষা! অনেক ভ।ল পাঠ্যপুস্তক বাহিন্ন 

ইলেও তাহার! সহজে সে সকল গ্রহণ করিতে চাহেন না) দেশীয় শিক্ষিত 

'ল।ক ও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সকলেই স্থিতিশীল হওয়ায়, আমাদের 

জাতীয় ভাষার গতি রুদ্ধপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। গ্রভীর-চিন্তা পর্ণ উচ্চ অঙ্গের 
পুস্তক লিখিলে তাহা ত বিক্রয় হইবেই না, আর বিদ্যালয়ের পাঠপুস্তকী- 
বলীতে পাঁঙিত্য ও বহুদর্শিত| প্রদর্শন করারও সুবিধা অল্প । কারণ ধাহাদের 

হস্তে পাঠ্যপুস্তক নির্বব(চনের ভার, তাহারা সকলেই নামে মুখ্ধী। পূর্ব পূর্ব 
পঙ্ডিতগণ যাহ। লিখির়াছেন, তাহা! অপেক্ষ। উৎকৃষ্ট বই আর কেহ লিখিতে 

প|রে না--এই প্রাচীন সংস্কার ইহ দের মনে বদ্ধমূল হইয়| রহিয়াছে। সুতরাং 
অভ্যুথথানশীল নব্য লেখকগণের সমস্ত আশ] ভরসা অঙ্কুরে বিদলিত হইতেছে। । 

এরূপ অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় । 

বৌধ হয় কালের বিচিত্র গতিতে এরূপ অবস্থার পরিবর্তন হইবে । 
এই আশার উপর নির্ভর করিয়। আমি শিশুপাঠাবলী ও অন্যান্য নিয়্শ্রেণীর 
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পাঁঠাপুস্তকাবলীর রচনায় প্রবৃত হইয়াচি ।' ইংলওে নিউ রয়াল, রীডার নামক 

পাঠাপুস্তক(বলী যে প্রগালীতে রচিত হইয়াছে, শিশুপাঠাবলী প্রায় সেই 
প্রথালীতে লিখিত হইল। অধিকন্তু ইহাতে সংক্ষেপে ভূগোল ইতিহাস 
প্রভৃতির শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । অনেক পাএহ নাত ও ধম 

শিক্ষা! দেওয়। হইয়াছে । কারণ চরিবত্রগঠনই শিক্ষাদানের মুখ্য লক্ষ্য। 

শিশুগঞ্জের চাঁরত্র শেশব হইতে থাঠত না হহলে, পরে গঠিত হওয়ার সন্তান! 
অল্প। ভীখমে কতকগাণ শব্দ অভ্যাস কারতে পাছে শগুগণের মনে 
বিরক্তির উদয় হয়, এইঅণ্য অঞ্চগ্ন ' পাঠ দয়া হার অভ্যণ্তুদস্থ শবগুাঁলর 

“বানান ও অর্থ কারতে বল। হহয়।ছে। দতব:শেষে সমন্ত নৃতন ও কঠিন 

শব্দগলিএ বণন[লানুন1রে তাণিক। প্রদ।ন করা হইয়াছে । হাতে বালক 

গণের শব্ষশিক্ষার [বশেব হবিধা হহবে ॥ যে্প প্রণ।ণাতে 1নশুপাঠাবণা 

লাখ হয়ছে, হহাতে থে গুণ ফাঁলবে_তঘষংর় অপ্পনঞ সংন্দহ। 

তবে ছাএখদের আভভাবকবৃশেগ এবং শখ্াবভাথের কতৃপমখণের অন 

গ্রহ ব্যতাভ আমর এহ অভ [সিদ্ধ হংব|র রম্ত।বন। অগ্গ। এং এশ] 

তাহাদিখের নিকট বশত শিবেধন যে, তাক্লাধা বহগাদি আধান্ত পাও 

করিয়। উপযুক্ত কিন। স্বয়ং বির করিবেন। /আম।ন 1শগ|সোগ।নাবণী 
পুরতন রয়ল্ রীডারবঝলার অনুকরণে লিখিত হইয়ছিল। দেগালর 

পরিবর্তন না করিয়। এই নুতন প্রণালী অবলঘ্িত ইইল-ঞারণ গাঠখ- 

তারতম্যে উভয়তরেণীয় পুস্তক।বলীরই উপযেগিতা অ।চ্ছ। এখার্ন্ন লঙ্ড 

ম্যান-প্রচাগিত পাঠ্যপুস্তকাবলার অনুকরণে আম।র শিক্ষাবণী প্রচারিত 

হইয়াছে । তভিন্ন ও বণাশক্া নামক পাঠ্যপুস্তকাবলীও প্রচারিত হইল । 

সাধারণ শিক্ষার উপযষে!গী করিবার জন্য এগুলিকে যতদুর সুলভ করা 

শস্ভব, কর। হইয়াছে 1৮ 

এক্ষণে অভিভাবকগণ ও শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ আমার পুন্তকাবলী 

সাদরে গ্রহণ করিলেই আমর পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। আঁধক আর 
'কি নিবেদন করিব ? | 

১২৯৮ সাল। | 

আশ্বিন মীস। গ্রন্থকারস্য। 
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৮০১ রঃ বালকের দয়া. । 

১। একদা জুন মালে, একজন সুধ্যদগ্ধ একপদ 

দ্বীন নাবিক, পথ দিয়া চলিয়া যাইত্তেছিলেন, এমন 

সময় তাহার ঘষ্টি ছুই খান হইয়! ভাঙ্গিয়া, গেল। স্ত্বতরাং 
তাহাকে অগত্যা! জানব ও হস্তের উপর ভর করিয়া 

হামাগুড়ি দিয়া পথের ধারে গিয়া অশ্বযান বা 

গোশকটের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিতে হইল । 

২1 এমন সময় একখানি ঘোড়ার গাড়ী সেই স্থান 

দিয়া যাঁইতেছিল, এবং নাবিক তাহাঁকে তুলিস্ব' লইয়া, 

যাইবার জন্য গাড়ওয়ান্কে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু 

সে অজি দু লোক, সুতরাং সে. ভাঁড়! পাইনে না, এই 

আশঙ্কায় নাবিককে তুল্সিয়া লইলু ন!। 



২" শিশু-াঠ। 

৩। ইহার অনতিপরে এঁ ক্লান্ত নাবিক ভূতলে, 
শুইয়া গভীর নিদ্রায় আতিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং 
যদিও খুব এক পস্লা জল তাহার উপর দিয়া চলিয়া 
রা তথাপি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ন। ফারণ নাবি- 

যখন জাহাজে থাকে, তাহাদিগকে জল বায়ুর 

উঠা বাত 

৪। যখন সেই খঞ্জ নাবিক'জাগিয়া উঠিলেন, তিনি 

দেখিলেন যে তাঁহাকে বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
একটী বালক তাহার ভিতরকার অঙ্গ-রাখ। ও ওভর্কোট্ 
তাহার মস্তক ও স্বন্ধের 'উপর স্থাপিত করিয়া, স্বয়ং 

সার্টমাত্র গায়ে তীহার পার্থে বসিয়া ছুই টুক্রা! 
কাষ্ঠ ও শক্ত লতা দিয়! সেই ভগ্ন ষষ্টি খানি জোড়া 
দিতেছিল। 

৫। নাবিক জিজ্ঞাসা করিলেন--“বস ! আমাকে 

বুষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেন তুমি নিজের গাত্র- 
বস্ত্র উন্মোচন করিয়া স্বয়ং এত কষ্ট পাইতেছ ?৮ 

৬। বালক বলিল, “মহাশয়! আমার কষ্টের 

বিষয় আমি তত ভাবি নাই। কিন্তু বৃষ্টির বড় বড় 
ফোটা গুলি যে আপনার মুখে পড়িয়া আপনাকে 

উদ্বেজিত করিবে, এরং তাঁহা* হইলে এরূপ নিরাবরণ 
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ভূমিতলে এরপ গ্রতীর নিদ্রা যাইতে আপুনি যে বিশেষ 
কষ্ট বৌধ করিবেন, আমি কেবল ভাই ভাবিতে- 

ছিলাম। আর আপনার যে ষষ্টি গাছটাকে আমি ভগ্ন 
অবস্থায় দেঁখিয়াছিলাম সে ভগ্ন যণ্ঠিকে আমি প্রায় 
জোড়া দির়া,তুলিয়াছি। এক্ষণে* আপনি অনুগ্রহ- 
পুর্ববক যদি অদুরস্থিত আমার ৎখুল্লতাত-তবনে কিঞ্চিৎ 

ক্লেশ স্বীকার করিয়া "গমন করেন, তাহা হইলে তিনি 

নিশ্চয় মহাঁসমাঁদরে আপনার অতিথি-সকার করিবেন, 

এবং আপনার ব্যবহারার্থ এক গাছি নৃতন"যষ্টি দিবেন। 
আমি অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আপনি এ স্থানে চলুন্। 

আমার যদি পর্ধ্যাপ্ত দৈর্ঘ্য ও শক্তি থাকিত, তাহা হইলে 

নিশ্চয় আমি আপনাকে পৃষ্ঠে করিয়া বহন করিয়া এ 
স্থানে লইয়া যাইতাম” । 

৭। নাবিক বালকের এই উদার ব্যবহারে তাহার 

প্রতি বিশেষ গ্রীত হইয়া, সজল ও সভৃষ্ণ নয়নে তাহাকে 

দেখিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, “যখন আমি সমুদ্র 

যাত্রা করি, তখন বাঁটাতে তোমার মত একটা ছেলে" 
রাখিয়া আসিয়াছিলাম। যদি 'আমি এখন গিয়া 
তাহাকে তোমার মত শি, শান্ত ও দয়ালু দেখিতে পাই 
তাহা হইলে যদিও ভগ্রপদ্ হওয়ায় আমার জীবন । 



৪ শিশু-গ্রাঠ। 

বিড়ম্বনাময় হইয়াছে, 'তখাপি আমি আপনাকে বন্য, 
বলিয়া মনে করিব ।৮ 

৮। বালক জিজ্ঞাসা করিল--“মহাশয় ! আপ- 

নার পুক্রের নাম কি?” নাধিক উত্তর ক্ষর্িলেন__ 
“তাহার নাম টম্ হোয়াইট এবং আমার লাম জন্ 
হোয়াইট” । 

৯। বালক এই নামদ্ধয় শুনিবামাত্র লক্ দিয়া 

উঠিল, এবং হস্তদবয় প্রসারিত করিয়া নাবিকের কণ্ঠদেশ 
বেষ্টন করিয়া বলিল-_“বাবা ! বাব! ! আমিই আপনার 

সেই ছোট ছেলে প্টম্ হোয়াছিট্? ৮ 

১*। অনেক দিন পরে আপনার পুত্রকে পাইরাঃ 
এবং তাহাকে বিপন্নের প্রতি এত কৃপালু দেখিয়া নাবি- 
কের আনন্দের আর সীমা রহিল না । 

১১। যতদ্দিন টমের পিত। সমুদ্রে ছিলেন, ততদিন 
টমের খুক্লভাত টমের তন্বাবধারণের ভার লইয়াছিলেন। 

এক্ষণে সেই সূর্ধ্যদগ্ধ নাবিক ভ্রাতার গৃহে আসিয়া সুখে 

ৰসতি করিতে লাগিলেন । যদিও তাহার ভ্রাতা তাহাকে 

একগাছি নৃতন স্্ট প্রদান করিলেন, তথাপি তিনি 
পুত্রের দয়ার স্থৃতিচিহ-্বরূপ সেই, ভন বগ্ঠিগাছটা 
অভিযত্বের সহিত পরিরক্ষিত্ব করিয়াছিলেন, এবং সমাগত 



বালকের দয়] । ৫ 

আগন্তক ব্যক্তিমাত্রকেই এ স্মৃতিচিহু দেখাইয়া পুজ্রের 
দয়ার পরিচয় দ্িতেন। 

নীতি-_ঘবাপণি কষ্ট স্্ীকার করিয়া যে পরের ,উপকার 
করে, সেই প্রর্কত সাধু। 

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত নৃতন শব্বগুলিব বাঁণান ও অর্থ কর £-- 

যষ্টি একদা ৃর্য্যদনঞজ অনঙ্িপর নিরাবরণ 

জানু নাবিক একপদ মহাসমাদর অতিথি-সংকার 
দষ্ট প্রতীক্ষা গোশকট বিড়্বনীময় ভত্বাবধাবণ 
ক্লান্ত আশঙ্কা অভিভূত পরিরক্ষিত নিদ্রাভঙ্গ 

সহ্য ভূতল জলবায়ু অত্যাচার অধ্গরাখা 

থঞ্জ স্থাপিত গান্ববস্ত্র উন্মোচন উদ্বেঙ্গিত 

বৃষ্টি অবস্থা ভূখিতল অনুগ্রহ গ্রসারিত 

্বপ্ধা বহন কণ্ঠদেশ খুঙ্লতাত শ্বৃতিচিহ্ 
ভগ্ন উদার পরিচন্ন সমাগত আগন্তক 

পুষ্ট: দয়ানু বেষ্টনী  কৃপালু অশ্বযান 

শিষ্ট শান্ত সীমা ধন্য সমুদ্র 

য়া সাধু বসতি হস্তঘয় বিপন্ন 

গ্রীসের প্রধান প্রপান নগর £-_ 

এথেন্স, মেসোলজী, কোরি, 

০ 

কর্ষিউ। 



শিশু-পাঠ। 

দ্বিতীয় পাঠ। 

ক্ষুদ্র কীটে দয় 

(১) 

দিনের আহার তরে, যেই কীটগণ, 

দীনেশে ডাকিছে শুয়ে রাজমার্গধারে, 
সেই ক্ষুদ্র কীটগণে, ওহে শিশুগণ, 

দলিত.করোন কভু, পাদের প্রহারে। 

(২) 

করেছেন যিনি এই বিশ্বের স্বজন, 

যদি সেই ঈশ, ছাড়ি স্বর্গসিংহাসন-_- 

এই কীটাণু গঞ্ঠিতে, পারেন নামিতে-_- 
এ ধরায়, কি আপত্তি তোমার তাহাতে-_ 

(৩ ) 

যদি সে পথেরু ধারে শুয়ে থাকে হায় ? 

নিরীহ গরিব কীট-_কাহারো কখন-__ ' 

করেন] গে! অপকার !- পন্সেহ সদয়-_ 

। ব্যবহার তার প্রতি করো শিশুগণ। 



ক্ষুদ্র কীটে দয়া। ণ 

চির ও 
কোন্ অপরাধে তার হরিবে জীবন, 

যন্ত্রণা কি অপর্ুধে দিবে গুরুতর, 

সথজিলেন যারে তিনি আনন্দ-কারণ ? 

এরূপ করিলে লোকে বলিঝেনিষ্ট,র ! 
(৫) 

আরম্তহ দয়াষজ্ঞ প্রিয় শিশুগণ-__ 

প্রকাশিয়ে দয়া ক্ষুদ্র কীটাঁুর প্রতি, 
দয়াময় ভগবান্ ক্রুদ্ধ তার প্রতি- 
হবেন নিশ্চয় যেই হয় হিংঅ-মন। 

পাঠস্থিত নি্ললিখিত নূতন শব গুলির প্রতি দৃষ্টি কর ৫ 

নিশ্চয় স্বর্গ কীট দীনেশ রাজমার্ঁ কীটাণু ' 
গরিব হিংশ ধার দলিত অপকার গঠিতে 

নিরীহ মন পাদ প্রহার ব্যবহার আপি 

বিশ্ব সন্বেহে অপরাধ আনন্দ সিংহাসন 

ধর! সদয় দয়াময় কারণ আরস্তৃহ 

ত্ুদ্ধা যন্ত্রণা ভগবান্ নিষ্ঠুর দয়াযজ্ঞ 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরগুলির$নাম মনে করিয়া রাথ £২-1 
কলিকাজ্ভা, মান্দা, বোম্বাই, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, 

পাট্না, বারাণসী, এলাহাবাদ, লক্ষৌ॥ * কাঁণপুর,, 

আগ্রা, দিল্লী, লাহোর। 



রর শিশু-পা্ঠ। 

তৃতীয় পাঠ। 

প্রাতরুখান। 

(১) 

উঠ উঠ, ভরি বোন্। অরুণ উদয়, 

আদরিতে আলে গান করে পাখিগণ ! 

( & দেখ) ফুটেছে ফল্পিকা, ফুলে হিম পড়ে রয়! 
বৃষ্টির পসলা শ্িরে করে শাখিগণ। 

(২) 

তরুর তলেতে দেখ ! জননীর পাশে, 

কেমন মেষের শিশু নাচিছে উল্লাসে ! 

নাচিছে তরঙ্গমালা সরোবর-জলে, 
খেলিতেছে মৎস্যকুল জলে কুতুহলে। 

(৩) 

কুহুমে কুস্থুমে ভূমি, মৌমাছীর দল__ 
চয়ন করিয়া মধু, পুরিছে ভাগার ; 
ক্রীড়া অপেক্ষায় কাজ তারা বাষে ভাল, 

আলম্মে কখন কাল্ ঘায় শা তাদের । 



গ্রাতখান 1 র্ ) 

ধু না (7, সে পপ 7 কা 

(৪8) ৯২ 11 

( এ শুন) ভরত গাইছে গান প্রফুল্লিত মনে, ক 
দেখিয়া,উজ্জ্বল ব্ূধি গগন-প্রাঙ্গণে ; 
বাসন্ত পবনে ইহ! প্রফুলিত-মন ! 
নাচিছে প্রকৃতি যেন প্রফুল্ল' আননে। 

(৫ ৬ 
ভরতের মিষ্ট গান শুনিয়া,যে জন-_- 
প্রফুলিত নাহি হয়, অনুচিত তাঁর; 

এমন সময় বোন্ ঘুমাওনা আর, 
উঠ, চল যাই দবে- উদ্যান-ভিতর |. 

(৬) 
অলস বিমর্ষযুক্ত কভু না হইবে, 
অমশীল হবে সদা মৌমাছীর মত, 
প্রফুল্প-অন্তর হবে ভরতের মত, 

পাইবে অনন্ত ধন-দদা স্রখে রবে। 

পাঠস্থিত নিক়লিখিত নৃতন শবখগুলি শিখ £-_ 

তরুণ হিম পস্লা মাল উদয় বৃষ্টি 

উল্লান "মত্ত কলিকা শির তরঙ্গ ফুল 

কুতৃহল কুহম আলল্ত বিমর্ষ সরোবর চয়ন 

আনন অনস্ত প্রফুল্িত "ভাণ্ডার প্রকৃতি বাসন্ত' 



১০ শিশু-পাঠ। 

ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও বিহার্ প্রদেশের নগরাবলীর নাষ ১০ 

কটক পাটন! গয়া পুরী মুঙ্গের 

ছাপরা বালেশ্বর ভাগলপুর চুনার রাঞ্ধী 

চতুর্থ পাঠ | 

উৃত্তম পরামর্শ । 

১। কোন বিদ্যালয়ে, একটা বাঁলক ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে 

একটা টাকা কুড়াইয়া পায়, এবং পাইয়াই তাহার শিক্ষ- 

কের নিকট লইয়া খায়। 

২। ইহার স্বত্বাধিকারী কেহ আছেন কিনা--তদি- 

ষয়ে অনুসন্ধান করা হুইল, কিন্তু কেহই ইহা! দাবী করিল 

না। ইহাতে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন--এক্ষণে এই 

মুদ্রাটা লইয়া আমরা কি করিব? ছাত্রেরা একবাক্যে 
বলিয়া উঠিল--“আপনিই ইহ! রাখুন না কেন ?% তছু- 

স্তরে শিক্ষক বলিলেন--«“এখানে যাহারা উপস্থিত আছে, 

তাহাদের কাহা অপেক্ষাও ইহাতে আমার অধিকতর 
স্বত্ব নাই 1% 

, ৩। এই উত্তরে সকলেই কিংকর্তৃব্য-বিমূঢ় হইয়া 

পড়িল, কিন্তু একটা বালকের এমনই উদ্ভাবনী শক্তি যে, 



উত্তমঞ্পরামর্শ। ১১ 

সে ততক্ষণাঁ বলিয়া উঠিল--ষে “মহাশয় ! এই মুদ্রা্টা 
একজন দরিদ্্রকে প্রদান করুন্ না কেন ?” তাহার এই 

কথায় সকল ছাত্রই স্য্ল$ হইল, এবং তাহার পরামর্শী- 
নুসারে সেই মুদ্রাটা এক দীন অন্ধ ব্যক্তিকে প্রদীন করা 
হইল। 

পাঠস্থিত নিক্নলিখিত নৃতন শব্বগুঁতির অর্থ কর £-_ 
ক্রীড়াপ্রাঙ্গগ শিক্ষক মদ্রা উপস্থিত 

্বত্বাধিকারী জিজ্ঞাসা ছাত্র , উদ্ভাবনী 
অনুসন্ধান উত্তর তব তৎক্ষণাৎ 

কর্তব্য শক্তি বিমূঢ় তদৃত্তর 
সন্তষ্ট ব্যক্তি প্রদান দাবী 
দরিদ্র অন্ধ একবাক্য পরামর্শান্ুসারে 

তারতের ভাষাগুলির নাম মনে রাখিও ১-- 

বাঙ্গালা তৈলঙ্গী পঞ্জাবী গুজরাট কানাড়ী 
আসামী গোন্দ সৈন্ধবী কাশ্ীবী সীওভালী 

হিন্দী কোল মহারাহী উড়িয়! খাসী 

চি এ 



১২, শিশু-পাঠ। 

পঞ্চম গাঠ। 

পশ্ুপক্ষীকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। 

গুরু। নবীন ! আমি শুনিয়াছি,তুমি পাথর ছোড়। 
ইহা শুনিয়া আমি বড় 'হুঃখিত হইয়াছি, এবং ইহা সত্য 

কিনা জানিতে ইচ্ছ। করি" 

নবীন। হী মহাশয় ! আমি পাথর ছুড়িয়াছিলাম, 

কিন্তু ইহাতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হইবে বলিয়া 
আমি জাঁনিতাম না। আমি কেবল বেড়ীর উপর একটা 

পাথীকে লক্ষ্য করিয়। ছুঁড়িয়াছিলাম। 

গু । তুমি যেরূপ জান, তাহাতে মনে করিতে পার 
যে তুমি কাহারও কোন অনিষ্ট কর নাই, কিন্তু একটা 
পাখীকে পাথর ছুড়িয়৷ মারা কি অনিষ্টকর নহে? 
পক্ষীর! কি অন্যান্য প্রাণীর শ্যায় বেদনা অনুভব করে 

লা? যদি এ পাথরখানি পাখীর মাথায় লাগিত, তাহ1 

হইলে পাখীটা নিশ্চয়ই মরিয়া যাইত। তোমার প্রতি 
যদি কেহ এরূপ ব্যবহার করে, তুমি কি তাহা ভাল- 
বাস ? যখন তুমি পাথরগুলি হাত থেকে ছুড়িযাছিলে, 
তখন সেগুলি যে কোথায় পড়িবে, তাহা তুমি স্থির 

হ্গানিতে পার নাই। এইমাত্র আমি শুনিলাম--যে 



পণুপক্ষীকেও কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। ১৩ 

তোমার ছোড়া একখানি পাঁখর' একটা বালকের মাথায় 
পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে যদিও ইহাতে ভাহার 
মাথায় বিশেষ আঘাত লাগে নাই, কিন্তু ইহাতে যে 
তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারিত না, তাহা কে বলিল? 
আর যদি সেখানি তাহার চখে "লটগিত, তাহা: হইলে 

তাহার চখ কি কানা হইয়া যাইত না ? তুমি বোধ হয় 
জান না যে তাহাতে কি শোচনীয় ব্যাপার হইত ! এক- 

জনের সর্ধবনাশ হইত, আর তোম্মরও প্রাণ লই টানা- 

টানি হইত। কারণ দণগুবিধিতে এরপ স্অপরাধের 
গুরুতর দণ্ড বিহিত আছে। আর ভগবানের নিকটও 

তুমি চিরদিন অপরাধী হইয়া থাকিতে । 
ন। মহাশর ! আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্ত 

আমি বিশেষ, অনুতপ্ত হইয়াছি। আর আমায় কিছু 
বলিবেন না। এরূপ কাজ আমি আর করিব ন। 

আশা করি যাহা করিয়াছি--তাহার জন্য আপনি আমায় 

ক্ষমা করিৰেন। 

গু। নবীন! যেহেতু তুমি অপরাধ স্বীকার করিয়া, 

আমি তৌমায় ক্ষমা করিব। কিন্তু আমি আশা করি যে 

তুমি এরূপ কাজ আর করিবে না। কাহাঁকে আঘাত 

করা যে একান্ত শোচনীয় ব্যাপ্পার--অতঃপর ইহা যেন, 
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তোমার মনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া থাকে। 

পশু পক্ষী-_অধিক কি সামান্য কীট পতঙ্গ পধ্যন্তও যে 

আমাদের মত শারীরিক বেদন। অনুভব করিয়া থাকে, 

এখন হইতে তুমি ইহা বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখিবে; 
এবং মানুষের প্রত্তি যেরূপ, তাহাদিগের প্রতিও সেই- 

রূপ ব্যবহার করিবে । 

নীতি--বে সর্ধপ্রাণীতে আত্মবৎ বাবহার করিতে পারে, 

সেই স্বর্গে যাইবার প্রকৃত,অধিকারী । 

পাঠস্থিত নিয়লিখিত নূতন শবগুলির বানান ও অর্থ কর £__ 

পাথর অনিষ্ট বেদন। বিশেষ আঘাত 

ব্যাপার বিহিত হ্বীকার * পতঙ্গ অঙ্কিত 

লক্ষ্য স্থির দণ্ড ক্ষমা বর্গ 

দণ্ডবিধি গুরুতর অনুতপ্ত অপরাধ সর্বপ্রাণী 
আত্মবৎ অধিকারী সৌভাগ্যক্রমে ব্যবহার শারীরিক 

অষ্টিয়ার নগরাবলীর নাম £-- 

ভায়েন। (রাজধানী ) প্রেগে লেম্বার্দ টিষ্ 
সি 

করাকে (পুরাতন রাজধানী ) ইন্সব্রক ঝার। পেন, 
উইলিকৃক্ক, হার্মান্াড্, বাগুসা, বুদ! বা ওফেন্। 



আদশ্চবালক। ১৫ 

ষষ্ঠ প্বাঠ। 

আদর্শ বালক । 

১। প্রসন্ন একটী আদর্শ বালক। সে তাহার 
পিভামাতাকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়! থাকে। 
তাহারা যাহা যাহা বলেন, মে £অভিনিবেশপুর্ববক তাহা 

শুনে; এবং তাহীদিস্গর আদেশ প্রতিপালন করিয়া 

তাহাদিগকে সন্ত্ট করিতে বিশেষ চেষ্টা করে। যদি 
তাহারা কোন কাজ করিতে কখন তাহাকে *নিষেধ 

করেন, সে কখনই তাহা করে না। 

২। যদি তাহারা সে যাহা চাহে তাহা ন! দেন, সে 

তাহাতে বিরক্ত হয় না» বা ক্রুদ্ধভাব দেখায় না; কিন্তু 
সে বিবেচন! করে যে, কিসে তাহার শুভাশুভ হইবে, সে 

বিষয়ে তাহার পিতামাতা তাহা অপেক্ষা অধিক 

বুঝেন। 

৩। সে তাহার সহোদর দহোঁদরা ও জেট্তুতো, 
 খুড়তৃতো, মাস্তুতো, মামাতো ভাই ভগিনীগুলিকে এব 
খেলার সাখীদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসে । শুদ্ধ 
তাহাদের প্রতি কেন, সে সকলের প্রতিই দয় ব্যবহার 

করিয়া! থাকে। সে কখনও, কাহারও সহিত বিবাদ 
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বিসম্বাদ করে না, এবং কাহারও নাম খারাপ করিয়া 

ডাকে না। যখন সে কাহাকেও কোন অন্যায় কাজ 

করিতে দেখে, সে তাহাতে মহাদুঃখিত হয়, এবং 

সতপরামর্শারা তাহাকে সংশোধন করিতে চেষ্টা 

করে। 

৪। সে কাহারও গ্রতি-বঢ বাক্য প্রয়োগ করে 

ন1। সে অন্ধ, খষ্ত, কুন্স, বধির বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিয়। 
কখন পরিহাস করে না । বরং তাহার যতদুর সাধ্য-- 
তাহাদিগের উপকারি করিতে চেষ্টা করে। 

৫1 সে গুরুজনের ম্যায় শিক্ষকগণের প্রতিও 

অতিশয় ভক্তি প্রদর্শন করে। পাঠনায় তাহার বিশেষ 

আসক্তি । প্রতিদিনই সে কিছু কিছু নূতন শিক্ষা করিতে 
চেষ্টা করে। যদি তাহার কোনও দোষের জন্য তাহার 
শিক্ষক তাহাকে দণ্ড গ্রদান করেন, সে তাহাতে রাগ 

করে না; বরং যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য ছুঃখ প্রকাশ 

করে, এবং ভবিষ্যতে আর সেরূপ করিৰ না বলিয়। 
-প্রীতিশ্রাত হয়। সে শিক্ষক মহাশয়কে বিরক্ত না 

করিতে বিশেষ বত্ব করে এবং তীহাকে সন্তন্ট, করিবার 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। 

৬। সে মানবজাতির প্রতি ধেরূপ, অন্যান্য প্রাণীর 
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প্রতিও সেইরূপ দয়াবাঁন। কারণ সে জানে, যে যদিও 

অন্যান্য প্রাণিগণ বাক্শক্তি-রহিত, তখাপি তাহার! 
মানুষের ন্যায় স্থুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। সে 

যে শুদ্ধ সুন্দর পক্ষিদিগের উপরই সদয় ব্যবহার করিয়া 
থাকে এরূপ নহে, অতি কদাকাঁর জীব জন্তুও তাহার 

দয়ায় বঞ্চিত হয় না। 

৭। সে পরের বস্তু কখন তাহার অজ্ঞাতসারে বা 

অমতে লয় না। অধিক কি, সে পিতামাতার অনুমতি 

ব্যতীত তাহাদিগেরও কোনও বস্ততে হাত দেন না। 

ষেটা তীহ।রা হাতে করিয়া দেন, তাহাই ভক্তিভাবে 

গ্রহণ করে। 

৮। সে কখন মিথ্যা কথা কয় না। যদ্দি সে কখন 

ভূলক্রমেও মিথ্যা কহে, সে তজ্জন্য বিশেষ অনুতপ্ত 

হয়, এবং তাহাতে যদি কাহারও কোন ক্ষতি হয়, সে 

তজ্জন্য তাহার নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করে, এবং ভবিষ্যতে 

যাহাতে এরূপ ন। ঘটে, তদ্দিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করে। 

সুতরাং তাহার উপর কেহই রাগ করিতে পারে না। » 

এমন লোক নাই যে তাহাকে ভাল বাসে না। 
নীতি--যে সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, লে সকলেরই 

নিকট সদ্ব্যবহার পায়, এবং তাহার শৃক্র প্রায়ই থাকে ন|। 

থ 
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পাঠস্থিত নি্নলিখিত কঠিন শৃবগুলির বানান ও অর্থ কর £-- 

অভিনিবেশ নিষেধ ক্রন্ধা সংশোধন কদাকার 
গু 

প্রতিপালন বিবাদ শুদ্ধ  পরিভাম অজ্ঞাতসাঁরে 
শুভাস্তভ . প্রয়োগ রূঢ় ভবিষ্য২ অনুমি 
বিনন্বাদ বিরক্ত দণ্ড প্রতিক্রত ভক্তিভাৰে 

সংপরামর্শ ব্যতীত, ক্ষমা প্রাণপণ ভুলক্রমে 
রাগ বাকৃশক্তি : সদ্ববহার 

মুরোপীয় তুরস্কের প্রধান প্রধান নগর £-- 

কনষ্টান্টিনোপল্ (ব্বাঙ্ধানী) স্তালোনিকা ফিলিপ্লো-পোলিস্ 

মোফরা আড্য়ানোপল ক্যাগ্ডিয়। 

সপ্তম পাঠ ! 

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞত|। 

(১) 

স্থজেছেন বিশ্বপতি স্থনীল গগন, 

তাহার ইচ্ছায় তৃণ হরিত-বরণ, 
ফুলের সুমিষ্ট বাস, স্ুন্দর-বরণ, 
জেনে! হে নিশ্চয়, সব তীহারি স্থজন। 



ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা । ১৯ 

(২) 
যে রবি উজ্জ্বল করে গগনে ঝলিছে, 

আনন্দের আোতে ধার প্রভাবে ভাসিছে, 

ধীর করে প্রাণী আলো! উত্তাপ লভিছে, 
কৃতজ্ঞ হইব সেই রবি-্রষথী স্কাছে। 

(৩ 9০. 
বিধাতার স্ষ্ট গ্লাখী আনন উড়িছে, 
কেমন স্থুমিষ্ট স্বরে ভূতল প্লুরিছে ! 

যদিও বিহঙ্গবর উড়িছে গগনে 
তথাপি সর্ববদ1 জাগে ছানা তার মনে। 

(৪ ) 
ঈশ্বর-আদেশে গাতী মিষ্ট দুগ্ধ দেয়, 
তাহার আদেশে অশ্ব যান-বহ হয়; 

ক্ষুধা-তৃষ্ণ। নিবারিতে বিভূ করিলেন-__ 
জলের শস্তের আর মৎস্যের সজন। 

(৫ ) 
সফল ধরিতে তিনি বৃক্ষে স্ুজিলেন, 

ক্কার সাধ্য অপব্যয় করে তার দান ? 

সকলের প্রতি দয়। তীহারি কারণ-_. 

কোন্ প্রাণে না করিব--বল শি শুগণ ? 



২ শিশু-ধাঠ। 

(৬) 
কোন্ প্রাণে বল আমি হইব কঠিন,__ 
কোন্ প্রাণে বন আমি ভুলিব সকল-_ 

উপকার মোর ঘত তিনি করেছেন ? 

মানুষ আমিত বটি, নহিত পাষাণ! 
3 

কতজ্ঞতা__হৃদয়ের পৃততম গুণ ! 
যাহার নাহিক তাহা, পশুর সমান-_ 

. গণিৰ তাহায়! ধিক্ তাহাঁর জীবনে__ 

কুষ্ঠিত যে জন হয়__দয়া-প্রতিদানে। 
পাঠস্থিত নিয়লিখিত নৃহন শবগুলির বানান ও অর্থ কর £-- 

রবিঅষ্টা কৃতজ্ঞতা সুনীল তৃণ ন্ুমিষ্ট প্রভাব প্রাণী 

বিহঙ্গবর বিশ্বপতি হরিত বাস সুন্দর উত্তাপ ববি 

পৃততম যানবহ উজ্জল শ্রোত নিশ্চয় কৃতজ্ঞ গাভ 
প্রতিদান অপব্যয় আনন্দ আঙ্টী স্থজন ভূতল অশ্ব 

পাষাণ কঠিন কুয্টিত জীবন পণ্ড গুণ শঙ্ত 
রুপিয়ার প্রধান প্রধান নগরের নাঁম 2-- 

সেণ্টপিটাস্বর্থ ওয়ার্ধা সেবাস্তোপোলঞ& দোর্গত 

আর্কেজেল. রিগায আই্বীকান নিজ্নি নবগোরভ্ 

ক্রন্দষ্টাড্ ওডেসা মস্কাউ টিফিদ্ 

এ ১৮৫৫ হ্ীষ্টান্দে সমবেত ইংরাজ ও ফরাশি সেনা এই নগর আধিকার 
করেন। 



পিতৃ-মাডভক্তি। ৯১ 

অফ্টম প্লাঠ। 

পিভৃ-মাত-ভক্তি | 

১। এঁক সময়ে কৌনও নগরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ 
উপস্থিত হওয়ায় চতুদ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। 
অসংখ্য ঘর বাড়ী জ্বলিতে লাগিল, £ণবং সকলেই আপন 

আপন সম্পত্তি রঞ্ষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। 

২। এই সকল প্রজ্বলিত গুহের মধ্যে একটা 
বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতামাতাকে লইয়। 'ুইটা যুবক্কং- 
কর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া বসিয়া ছিল। বৃদ্ধ পিতামাতা 
বার্ধক্য-নিবন্ধন পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে অমমর্থ 
হইয়া, ঘরের ভিতর বসিয়া কাপিতেছিলেন । 

৩। এমন সময় ছুই ভাই পরস্পরকে হঠাৎ বলিয়! 

উঠিল--“াহাদের হইতে আমরা এই অপুর্ব মানবজন্ম 
লাভ করিয়াছি, তাহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের অধিক- 

তর মূল্যের সম্পত্তি আর কি আছে ? অতএব এস,ভাই ! 
আমরা সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে কোনও 

প্রকারে ইুহাদিগের জীবন রক্ষা করি।” এই কথা 

বলিয়াই এক ভাই পিতাকে ও অপর ভাই মাতাঁকে ক্ন্ধে 
করিয়া তুলিয়া লইল, এবং সেই দিগন্তব্যাপী অগ্রিশিখার 



২২ শিশু-পাঠ। 

মধ্য দিয়! তাহাদিগকে কোনও নিরাপদ স্থানে আনয়ন- 
পূর্বক তীাহাদিগের জীবন রক্ষা করিল। 

৪। তাহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি দেখিতে দেখিতে 
ভন্মসাৎ হুইয়! গেল, তথাপি তাহারা তাহার জন্য বিন্দু- 

মাত্র দুঃখিত হুইল নাঁ। কিন্তু তাহারা যে বৃদ্ধ পিতা- 
মাতার প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহাই 

তাহারা পরম লাভ,মনে করিল। সকলেই এক- 
বাক্যে তাহাদিগের'এই কা্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে 

লাগিল। 

নীতি-যে সকগ মানুষ ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া গুরুর 

কর্তবাকর্ম্নে অবহেলা করে, তাহার নিরয়গামী হয়। কিন্ত 

ধাহার। প্রাণ বিসর্জনেও কর্তব্য প্রতিপালন করেন, তাহার! 

ইহলোকে অক্ষয় কীন্তি ও পরলোকে অনন্ত স্থখ ভোগ করেন। 

পাঠস্থিত নিয়লিখিত শব্ধ গুলির বানাঁন ও অর্থ করঃ-. 

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড নিবন্ধন মানবজন্ম বিন্দুমাত্র 

নগর হাহাকার আত্মনক্ষ। অধিকতর একবাক্য 

সম্পত্তি চতুর্দিক « অসমর্থ দ্দিগন্তন্যাপী গুরুতর 

অক্ষয় ব্যতিব্যস্ত পরস্পর ভক্মপাৎ পরিত্যাগ 

অনন্ত প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা নিরাপদ পরলোক 

কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ক্ষতিলীভগণনা, প্রাণবিসর্জন, অবহেল1। 



ভবিষ্যতে বিশ্বাদ। ১৩ 

স্পেনের নগরাবলীর নাম £--" 

ম্যাডিড (রাজধানী) 'সৈভিল্ জিত্রযালটার্ 
করুণা কর্ডোভা ভ্যালেন্সিয়া স্তালাম্যান্ 
গ্রানাডা, শ্তারাগোক্জ টলেডো ক্যাডিজ 

বার্সেলোনা কার্থেনিন!। 

ওটি 
রা 

নবম পাঠ১। 

ভবিষ্যতে বিশ্বাস । 

(১) 

পারি না গোপাল ! বলেছিলে তুমি, 

এ চিন্তা অলস দুরে পরিহর ; 

এ বাক্য অলস কভূ ষেন তুমি 

ওষ্টাগ্র হইতে করো না বাহির । 

(২) 

পাঠে সন্নিবেশ কর তব মন, 

অনায়াসে হবে কণ্স্থ তেমার ; 

ঈশ পাছে তার, একাগ্র যে জন! 

ভবিষ্যতে কর বিশ্বাস,স্থাপন। 



৪ শিশু-প্ঠ। 

৪:78 752 
দীর্ঘশ্বাস ফেলি, অদৃষ্টে তোমার 
দিও না গো দৌষ ! নাহিক যাহার-- 

বিশ্বাস ঈশ্বরে, সেই অদৃষ্কের__ 
দিয়া দৌষ, রহে আলস্তে সুন্থির। 

(৪ ) 
(তাই বলি) “পারি না”গো! এই চিন্ত। দুর কর, 

নাহিক অসাধ্য ক্ষিছুই চেষ্টার; 
পালন করিয়া কর্তব্য তোমার, 

জ্ঞানের পথেতে হও অগ্রসর | 

(৫) 
পারি না এ কথা অতি লজ্জাঁকর, 

বলুক সে জন, অলস যে হয়; 
তৃমি স্বন্ধে নিজ করহে নির্ভর, 

কিন! সাধ্য হয়-_একা গ্র-চেষ্টায় ? 
পাঠস্থিত নিয়লিখিত শব্ষ গুলির বানান ও অর্থ কর 2-- 

বিশ্বাস সন্নিবেশ কণস্থ ঈশ 
অল অনায়াস অদৃষ্ট চিন্তা 

ওষ্ঠাগ্র . দীর্ঘশ্বাস ' একাগ্র সাধ্য 
বেলজিয়মের নগরাবলী £-- 

ব্রসেল্স (রাজধানী) আন্টার্প 

সুষ্থির 

আলম্ত 

পালন 

অষ্টেড ঘেন্ট লীগ্ 



সত্যবাদ্ধী শিশু । ২৫ 

দশম গ্লাঠ। 

সত্যবাদী শিশু । 

১। রাম-নামক একটা ছয় বৎসরের ছেলে, এক 
দিন অপরাহ্নে, ক্রীড়াসমাপনান্তে করতলে কপোল 
বিন্যস্ত করিয়া জিয়মাণ ও দুঃখিতভাবে বসিয়াছিল। 
তাহার কোনও অন্থখ হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, 
সে বলিল “না_আমার অসুখ হয় নাই।” কিন্তু সে 

আর কিছুই না বলিয়া নীরবে ঘন ঘন দীর্ঘধনশ্বা 

ফেলিতে লাগিল। রাত্রিতে সে কিছুই আহার করিল 

না, এবং জননীর শয্যাগৃহের পার্থখের ঘরে গিয়া শয়ন 

করিল। 

২। তাহার শষ্যায় শয়ান হওয়ার এক ঘণ্টা পরে 
তাহার দাসী তাহার ঘরে গিয়] দেখিল, যে সে বিছানায় 

শুইয়া! ছট্ফট্ করিতেছে। দাসী ভয়চকিত হইয়া 

জিজ্ঞাসা করিল--“দাদা ! তুমি কেন এমন করিতেছ ?” 

শিশু উত্তর করিল_-“আমার শরীর কেমন করিতেছে। 
তুমি শীঘ্র মাকে ডাকিয়া আন। তীহার নিকট আমার 
একটা মনের কথা না বলিলে, আমি আর. কিছুতেই 
বাচিতে পারিতেছি না।” 



২৬ শিশু-প্রঠ। 

৩। এই কথা শুনিয়া দাসী শশব্যস্তে তাহার. 

জননীর নিকট গিয়া সবিস্তর বর্ণনা করিল। জননী 

ইহা শুনিয়া ততক্ষণাঁ পুত্রের নিকট গমন করিলেন। 
তিনি যাইবামাত্র রাম তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া 
অশ্রুজলে তীহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল। অবশেষে 

সে বাম্পগদগদন্যরে বুলিল_“মা ! তুমি আমায় ক্ষম! 
কর। আজ আমি ছুষ্ট বাঁলকেন্স ন্যায় একটা কুকাজ 
করিয়াছি। আমি একটা মিথ্যা কথা বলিয়াছি, এবং 

তাহা তোমার নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছি। আমি 
আমার ভ্রাতাদিগের সহিত খেল! করিতেছিলাম। 

মিথ্যা কথা বলিয়া আমি তাহাদ্িগের উপর জয়লাত 

করিয়াছিলাম, এবং জয়োল্লাসে এতদূর অন্ধ হইয়াছিলাম 
যে, তাহাদিগের নিকট ইহা সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া 

ছিলাম। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যে সর্ববদশী ঈশ্বর 
এই মিথ্যাকথ। বলা ও সত্য গোঁপনের জন্য আমার 

উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইবেন। আর লোকে অতঃপর 

আমায় দুষউটমতি ও মিথ্যাবাদী বালক বলিয়া দ্বুণা 
করিবে। এই ভাবিয়া আমার মন আকুল হইয়াছে। 
তাই মা ! তোমায় ডাকিয়াছি। তোমার নিকট প্রাণের 

যাতনা জানাইলে যদি কিছু শান্তি পাওয়া যায় %। 



সত্যবানী শিশু । ২৭ 

৪। এতদুত্তরে জননী বলিলেন_“বতস ! যাহার 

কৃত অপরাধের জন্য সত্যই অনুতপ্ত হয়, এবং আত্ম- 

চরিত্রে সংশোধনের জন্য দৃঢ়প্রাতিজ্ঞ হয়, ঈশ্বর নিশ্চয় 
তাহাদিগকে ক্ষমা কাঁরবেন; এবং যদি তুমি ওরূপ 

কাজ পুনরায় আর না কর, জহঠ হইলে সকল ভাল 

লোকেই তোমাকে পূর্বের ন্যায় ভ্ালবাসিবে। একবার 
দৌষ করিয়াছ বলিয়াই যে তুমি আর ভাল ছেলে বলিয়' 
গৃহীত হইবে ন! এরূপ নহে। 

৫। বালক জননীর এই সাল্তবনাবাক্যে্জ আশ্বস্ত 

হইল, এবং তাহার পর স্থখে নিদ্রা গেল। পর দিন 

শয্যা হইতে উঠিয়াই ভ্রাতৃগণের নিকট স্বীকার করিল, 
যে সে মিথ্যাকথ। বলিয়! তাহাদ্দিগকে প্রতারিত করিয়া 

ছিল, এবং বলিল যে, সে যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য 

নিতান্ত দুঃখিত আছে। ইহার পর মে আর কখনই 

জীবনে মিথ্যাকথ। কহিয়া কাহাকেও প্রতারিত করে 

নাই। 

নীতি-_দানুষ যে জীবনে কখনইকোনও অপরাধ করিবে” 
না, এরি ঘট। ছুক্ষর। কিন্তব যে অপরাধ করিয়া তাহ। স্বীকার 
করে, এবং ভবিষ্যতে আর তাহা না করিতে কৃতমন্বল্প হয়, 

তাহাকেও লোকে 'উত্তম"*শ্রেণী-তুঁক্ত করিয়া! থাকে । 



টি শিশু-পাঠি। 

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্দ গুলির বানান ও অর্থ কর $-_ 
ঘ্ণ্ট অপরাহ্ ক্রীড়াসমাপনাস্তে করতলে কপোল 
বিন্যস্ত দাপী মিয়মাণ ভয়চকিত শয্যাগৃহ 
নীরব আশ্বস্ত গলা £€ বক্ষঃস্থল " শশব্যন্তে 
সবিস্তর গোপন স্বীকার মিথ্যা অশ্রজল 
বাম্পগদগদ দ্ষ্টমতি+ গৃহীত দগ্ষর নিদ্রা 
প্রতারিত আস্মভরিত্র শংশোধন সাস্বনা শ্রেণীভুক্ত 
প্রতিজ্ঞ কৃতসগ্কল বৃর্বদর্শা জয়োল্লাম অন্ধ 
সুইডেন ও নর্ওয়ের নগরাবলী* | 

চি 

ষটকৃহলেম্**( রাজধানী ) ক্রিষ্টিয়ানা ডুন্গীম্ 
গটেন্বর্ অপসালা বার্গেন্ 

একাদশ পাঠ। 
ঈশ্বর-প্রেম | 

(১) 
ছোট ছেলে ! ( তোমার ) ক্ষুদ্র ছু'টী সহাস্য নয়ন__ 

উজ্জ্বল স্থনীল ওই গগন যেমন ! 

. এস তুমি শিখাইব (তোমায়) প্রণয় তাহার-_ 

ঃ যে দেব আছেন ওই স্বর্গের উপর। 
* এই ছুই দেশের সমবেত নাম ক্ষ্যাত্ডিনেভিগা বা ্বন্দনতঃ। এরূপ 
প্রবাদ আছে, যে 'দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় অস্থরদিগকে এই দেশ পর্য্যন্ত 

তাড়াইয়! লইয়। গ্িয/ছিলেন বলিয়া ইহাকে স্বন্দনভঃ কছে। 



ঈশ্বরের প্রেম। ২৪ 

(খু) 

জানি আমি তাঁকে__যিনি অর! জগতের, 
ঈশ.তিনি, জন্মদাতা যাবত জীবের ; 

প্রেরিছেন তিনি নিত্য প্রফুল্ল পবনে, 

কুস্থমতরুতে যাহা বহে মৃষ্ু স্বনে। 

( ৩ ৭) 

বাহার কৃপায় মোরা আনন্দ অপার__ 
ভূপ্রিতেছি প্রতিদিন_-অনিত্য সংসারে; 

কৃপা বিতরণ তিনি সবার উপর-- 

সমভাবে করিছেন জগৎমাঝারে। 

(৪8 ) 

প্রেম-সাগরে তাহার- নাহিক জোঁয়ার-_ 

নাহি ভাটা! সমভাবে রহে চিরদিন 

তরঙ্গ না উঠে তাহে-_-সদ! রহে স্থির । 

তাহাকে প্রণতি করি--আমি দীন হীন। 

পাঠস্থিত নিয়্লিখিত শব্ধগুলির বানান ও অর্থ কর £-_ 

ক্ষুদ্ধ *সহাস্য অনিত্য সমভাৰ তরঙ্গ মুছু 

অঙ্টী নয়ন সংসার জন্মদাতা সাগর স্বন 

ঈশ প্রণয় অপার ক্কুসুমতক প্রফুল্ল কৃপ। 



৩ শিশু-পাঠ। 

ইউরোপের প্রধান প্রর্ধান নদীগুলির নাম £__ 
রাইন, সীন্,. টেমস্ঠ বল্গা। ভ্যানিযুব, 
টাইবার,। এল্ব, ভিশ্চলা, রোন্, নিভা, পো। 

ধদশ পাঠ। 

মানব-পরিবার। 

১৭ পিত! মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রীপুত্র ও কন্া। 

প্রভৃতি লইয়া একটা মানব-পরিবার গঠিত হয়। ইহীরা 
এক গৃহে বাম করেন, এক ছাদের অধ:স্থলে শব্যায় 

শারিত হইয়! নিদ্রা যান, একস্থলে রন্ধন-করা অন্নব্যপ্- 

নাদি ভোজন করেন, এবং সাধারণতঃ একজনের কতৃত্া. 

ধীনে থাকেন। অন্য কোনও প্রতিবেশী বা অপরিচিত 

ব্যক্তি অপেক্ষা, ইহীরা পরস্পরের সহিত অধিকতর 

ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বঘ্, স্থৃতরাং পরস্পর পরস্পরের অধিক- 
তর প্রিয়। ইহাঁদের মধ্যে কেহ গীড়িত হইলে, আর 
সকলে প্রাণপণে তীহার শুশ্রষা করেন, এবং সুচিকিৎ- 

সক দ্বার! তাহার চিকিৎসাি করান। যদি কেহ মার৷ 
যান। তাহা হইলে আর স্কুলে তীহার জন্য বিশেষ শোক 



মানব-গ্লরিবাঁর | ৩১ 

,করেন। সংক্েপতঃ বলিতেছি--ইহীরা, পরস্পর পর- 
স্পরের সুখে সুখী ও ছুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন। 

২। পরস্পরের স্থবিধার নিমিত্ত অনেক পরিবার 
কাছাকাছি*বাস করিয়াঁথাকে। অনেক সময় ইহাদের 

বাটা গায় গায় নির্মিত হয়। এই* স্নিকটব্তি-পরিবারস্থ 
ব্যক্তিবর্গকে প্রতিবেশী ও প্রতিরেশিনীবর্গ বলিয়া! থাকে । 
এই প্রতিবেশী ও প্রতিবেশিনীগণ হাটে ঘাটে, মাঠে 

বাটে, বাজারে ও আদীলতে একত্র মিলিত হন। এই- 

রূপে এক স্থানে কতকগুলি গৃহ নির্্িত হইলেই একটা 
গ্রাম হয়। বহুদংখ্যক গৃহ ঘনসম্সিবিউ ও শ্রেণীবদ্ধ- 
রূপে নির্মিত হইলে ও সেই অন্টালিকা-শ্রেণীদ্বরের 
মধ্যে প্রশস্ত রাজপথ থাকিলেই একটা নগর হয়। যে 

নগরে অগণ্য অট্টালিকা আছে, এবং অসংখ্য লোক বাস 
করে, তাহাকেই মহানগরী কহে। যে মহানগরীতে রাজ! 

বা রাজপ্রতিনিধি বাঁ করেন, তাহাকেই রাজধানী কহে; 

যথ! কলিকাতা! ভারতবর্ষের রাজধানী । এখানে তারত- 

'সাম্রাজ্ী ভিক্টোরিয়ার প্রতিনিধি গবর্ণর জেনারেল্ বাহী- 

দুর বাস্ করিয়া থাকেন। 

৩। অনেক গ্রাম মিলিত হইয়া একটী'পরগণ] এবং 

অনেক পরগণ! মিলিত হইয়া একটী জেল! হয়। বন্ধু 



৩২ শিশু-গাঠ। 

গ্রাম ও নগর নগরীতে নৃমাকীর্ণ বনু-বিস্তুত দেশকে 
একটা রাজ্য বলে। এই রাজ্য একজন রাজা, রাজী বা 
রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত। ইহার অধিবাঁসিবুন্দ 

পরস্পর পরস্পরের স্বদেশীয়। তাহারা এক ভাষায় 

কথাবার্তী কহেন, (এবং অনেক সময় এক ধর্মে দীক্ষিত 
হন। স্বাধীন দেশে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শীসনপ্রণা- 

লীতেও তাহাদিগের হস্তক্ষেপ কন্সিবার অধিকার থাঁকে। 

৪। বনু রাজ্য, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ এবং মহাদেশ 

লইয়া এরই পৃথিবী। তূপৃষ্ঠে অনেক পাহাড় পর্ববত, 
নদ নদী, সাগর উপসাগর, মহাসাগর ও হ্রদ আছে। 

পিপীলিকা যেরূপ গিরিশিখরে বেড়ায়, মানুষও সেইরূপ 

তূপৃষ্ঠে বেড়াইতেছে। সূর্য্যের প্রথর তাপে কোন কোন 
দেশের লোক কৃষ্ণবর্ণ হয়-_যেমন আফিকার কাফিজাতি। 
শীতপ্রধান দেশে শীতাধিক্যনিবন্ধন লোকের গাত্রবর্ণ 

বরফের ন্যায় শেত হইয়া যায়-যেমন ইংরাজেরা | শীত- 

প্রধান দেশের অধিবাসিবুন্দ ভীষণ শীত নিবারণের জন্য 

- গাত্র লোমশ বন্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়! রাখে । তথাকার 

অনেক লোক মাংসাঁশী ও পানাসক্ত। এইজন্য তাহ্াদিগের 
প্রকৃতি কিছু উগ্র হয় । কিন্তু গ্রীক্ষপ্রধান দেশের লোক 

প্রধানতঃ শস্য এবং ফলাদি ভক্ষণ করিয়া এবং নদী বা 



মানব-পদ্িবার। ৩5 

সরোবরের পবিত্র জল পার করিয়া *জীবন ধারণ 
করেন। এইজন্য তীহাদ্িগের প্রকৃতি স্বভাবতঃ 

কোমল । 

৫। সমস্ত মানবজাতি এক ,ঈশ্বরের পরিবার । 
রাখাল যেমন তাহার পালের গরুবাছুরশুলির প্রত্যেককে 

চেনে, ঈশ্বর সেইরূপ তীহার স্থষ্ট প্রত্যেক নরনারী, 
অধিক কি, প্রত্যেক কীটপতঙ্গকেও চেনেন। যে যত 

নীচই হউক্ না কেন, কেহই তাহার কৃপাক্টাক্ষ হইতে 
বঞ্চিত নহে । প্রত্যেক প্রাণীর মঙগলসাধনের জন্য তিনি 

নিয়ত ব্যতিব্যস্ত । এরূপ দয়াময় দেবতাকে এস, আমর 

প্রাণ ভরিয়া ডাকি । তিনি কৃপা করিলে আমাদিগের 

সর্ববাঙ্গীন মঙ্গল হইবে। 

পাঠস্থিত নিম্নলিখিত শব্খগুলির বানাঁন ও অর্থ কর £-_ 

পরিবার রন্ধন কর্তৃত্বাধীন রাজ্জী 

অধস্থল ঘনিষ্ঠ স্থচিকিৎমক শ্বেত 
প্রতিবেশী শুশ্রায বহুসংখ্যক তাপ 

চিকিৎসা! , নির্মিত ঘন-সন্নিবিষ্ট সৃষ্ট 

সংক্ষেপতঃ প্রশস্ত '  শ্রেণীবদ্ধবূপে * ক্ুপা 
অট্টালিকা গণ্য মহানগরী রাজপথ 

গাঁ 
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শাসিত 

ভারত্তসাস্ত্াক্তী 

হস্তক্ষেপ 

আভ্যন্তরীণ 

পিপীলিকা 

সরোবর 

সর্বাঙ্গীন 

শিশু-পাঁঠ। 

রাজপ্রতিনিরী' রাজধানী 
সমাকীর্ণ পর্ববত 

প্রথর ্বদেশীয় 
আচ্ছাদিত মঙ্গল 

গ্রীন প্রধান পানাসক্ত 
কৃষ্তবর্ণ, *. শীতাধিক্য 

কপাকটাক্ষ বঞ্চিত 
উউরোঁপের দেশ রাজধানী ইউরোপের দেশ 

উতলগ্ড & 

স্থটলঙ 

আয়র্লগ 

স্পেন্ 
পটুগ্যাল্ 

ইতালী 

আষ্ট্রিয়া 

গ্রীস 

রোমানিয়া - 

, লণ্তন সুইজার্লগ 
এডিন্বর! বেলজিয়ম্ 
ডবলিন হলও 
পাঁরিশ ডেন্মার্ক 
ম্যাড়িভ স্ত্ইডেন্ 
লিস্বন নর্ওয়ে 

রোম জার্মান্সাস্রাজ্য 
ভায়েনা তুরস্ক 
এথেন্স সাভিয়। 

বুচারেষ্ট ষণ্টিনিগ্রো: 

পৃষ্ঠ 
বহু-বিষ্তৃত 

দেবতা 

গিরিশিখর 

শীতপ্রধান 

ব্যতিব্যস্ত 

দয়াময় 
রাজধানী 

বার্ন্ 
ব্রসেলস 

আমঞ্টীর্ভাম্ 

কোপেন্হেগেন্ 
্টকহলম্ 

ক্রিষ্টিয়ানা 
বার্লিন 

কন্ষ্টা ণনোপল 

বেল্গ্রেড, 

ঝেটিনি 



দানশীলুতা। 5৫ 

ভ্রয়োদশ টা | 
দানশীলতা। 

,..€& ১৭) 
দেখেছ কি বৃদ্ধ এঁক ভিখারিরে ছায়ে ? 
দয়া কর তার প্রতি, তাড়ায়োম্। তারে; 

শীতেতে ক্ষুধায় ভার কম্গিপিত-শরীর ! 

পারে না করিতে কাজ বৃদ্ধ অতঃপর । 

(২) 
প্রিয়পুত্রগণ ' যাঁও ধরে আন তারে, 

আগুনের সেক দিয়া বাচাও তাহারে ; 

খেতে দেও তারে যাহ! কিছু আছে ঘরে, 

বন আনিতে যাও শেষেতে বাজারে । 

(৩ ) 
বসন আনিয়া! কর শীত নিবারণ, 

মহিলে মরিবে বৃদ্ধ জেন পুভ্রগণ ! 

এরূপ করিলে দান বহু পুণ্য হবে, 
পুণ্যপুঞ্জবলে স্বর্গে তোমরা! যাইবে। 

* পাঠস্থিত নিয়লিখিত শব্দগুলির বানুন ও অর্থ কর £--- 

হার 

বসন 

ক্ষুধ! 

ভিখারী কম্পিত-শরীর অতঃপর দয়! 

পুণাপুঞ্জবলে নিবারণ প্রতি * বাজারে 

শীত সেক « পুণ্য স্বর্গে 



৩৬ শিশু-প্বাঠ। 

সুইজল গের'নগনাবলী ;_- 

বার্ন্ (রাজধানী ) ঝুরিকৃ লসেন্ 

বাসল্ নিউন্যাটেল জেনিভা 

চতুর্দশ পাঠ। 

পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্নত1। 

১৭ যদ্দি আমরা নিয়ত স্বাস্থ্য ভোগ করিতে চাই, 
তাহা হইলে আমাদিগকে সর্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন 

থাকিতে হইবে। এই পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতার আর একটা 

নাম বাহাশুচি। এই বাহশুচি ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হইতে 

পারে নাঁ। চিত্ত শুদ্ধ না হইলেও ভগবানকে পাওয়া 

যায় না। যেবান্গুচি দ্বারা ইহলোকে স্বাস্থ্য ও পর- 

লোকে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে, সে বাহাশুচির 

অনুশীলন বে একান্ত আবশ্বুক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ 

নাই। 

২। বাহ্ৃশুচির অনুশীলনের প্রধান উপাদান-- 

শরীর, বন্ত্রা্ি ও বাসগৃহকে সর্ববদ। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন 
রাখা। 



পরিক্ষার ও পরিচ্ছন্নতা | ৩৭ 

৩। শরীরকে স্থস্থ অবস্থা] রাখিতে হইলে প্রতিদিন 

পরিক্ষার জলে স্নান করিতে হইবে । নদীর জলে সান 

করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বৈকালে বিদ্যালয় 

হইতে আমিয়। ভিজা গাম্ছা দ্বারা গা! মুছিয়া ফেলিবে। 

তাহা হইলে সমস্ত দিন ঘাম হইয়া ভারীরে যে মলা 

পড়িয়াছে ও দুর্গন্ধ হইয়াছে, *্রহা দূরীভূত হইয়! 
শরীর ্ফভিযুক্ত হইবে” এবং প্রাঠনা ও উপাসনায় 
মনঃসংযোগ ও রাত্রিতে স্থনিদ্রা হইবে। শিশুগণ ! 

এরূপ করিলে তোমাদের শরীর নীরোগ ইইবে,*এবং 
তোমরা দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইবে। 

৪। চন্মের উপর যে সকল পরিচ্ছদ পর! যায়, 

সতত তাহার পরিবর্তন আবশ্যক। কারণ গাত্রের মলা 

তাহাতে লাগিয়া শীঘ্রই সে সকল মলিন হইয়া যায়। 

যাহাদিগের বস্ত্রাদি ঘন ঘন ধোপার বাঁড়ী দেওয়ার শক্তি 

নাই, তাহাদিগের বস্ত্রাদি সর্ববদা গরমজলে ধৌত করিয়া 

লওয়া উচিত। পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদি বিভিন্ন বিভিন্ন 

খতুর উপযোগী হইলে ভাল হয়। যাহাতে বস্ত্র ও পরিচ্ছ- 
দাদিতে ধুলি বা মলা মাটা না লাগে, সে বিষয়ে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । 

৫। আমাদের শয়ন-গৃহে ধুলা বা ময়ল| জমিতে 



৩ শরিশুব-পাঠ। 

দেওয়া উচিত,নহে।' তাহা হইলে নানাজাতীয় পোক! 
জন্মিয়া আমাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে। বিছানা 
অপরিষ্কার থাকিলে তাহাতে ছারপোক1 জন্মিয়া আমা- 

দিগের রক্ত শোষণ করিবে এবং আমাদের দিদ্রার 
বিশেষ ব্যাঘাত করিবে । 

৬। শ্লয়ন-গৃহ পয়ুসপ্াালিত হওয়া একান্ত আব- 

শ্যক। রান্রিতেও যাহাতে বায়ু স্ালিত হইতে পারে, 

তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে । নতুবা আমরা নিশ্বাস 
দারা যে দুর্ষিত বায়ু নির্গত করি, তাহা দ্বারা গৃহের 
সমস্ত বায়ু বিষা্ত হইয়া যাইবে, এবং প্রশ্বাস 

দ্বারা সেই বিষাক্ত বায়ুই আমাদিগকে আবার গ্রহণ 

করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্রই জীবন নষ্ট হইবার 
সন্ত বনা। 

৭। বাসগুহ ও পরিচ্ছদাদির হ্যায় চুল, হাত, পা ও 
মুখাদিও পরিক্ষার রাখিতে হইবে। শরীরের কোনও 
অংশ অপরিষ্কার থাকিলে, তাহা হইতে কোন না কোনও 

রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। স্থৃতরাং শিশুগণ! তোমনা। 
সর্ববদ! সর্ববাঙীন শুচি লাভ করিতে চেফী, করিবে। 

তাহা হইলে তোমাদিগের এহিক ও গারত্রিক-_-উভয়বিধ 
মঙ্গল হইবে। 



সর্ববদ] প্রচুল্ল থাকা বন্ড ভাল। ৩৯ 
ও 

পাঁঠস্থিত নিয়লিখিত শব্বগুরির অর্থ ও বানান কর £-- 

পরিষষার স্বাস্থ্য নিন অনুশীলন পরিচ্ছ্ধ 

বাহ্য ব্যতীত চিত্তপুদ্ধি শুচি একান্ত 

নানাঁজাতীয় ,ইহলোক কুক্তি সনদেহ অপরিষার 

পরলোক ন্নান ুর্ন্ধ শয়ন-গৃহ উপাদান 

খু সুনিদ্রা বাযুসঞ্চালিত্ত নূরীভূত ধূলি 
নীরোগ উভয়বিধ ন্যতিযুদ্ঞ ৪ রক্ত শোষণ 
পরিধান ব্যান্বাত * পরিচ্ছদ দুষিত উপবোগী 

নির্গত বন্দোবস্ত এঁহিক ] বাসগৃহা মঙ্গল 

সর্বাঙ্গীনা পারত্রিক উভযবিধ লমস্ত। স্চুল 

বোম্বে প্রেসিডেন্সীর নগরাবলী £-_ 

বোদ্বাই বরোচ আঁমেদনগর পুন! 

আমেদাবাদ স্ুুরাট করাচী হায়দরাবাদ 

পঞ্চদশ পাঠি। 

সর্বদা প্রফুল্ল থাকী বর্ত ভাল । 

(১) 
প্রত্যেক স্থানেতে ফুল হয় মুকুলিত, 

প্রত্যেক পাহাড় গুহা কুম্থমে শোভিত ; 

আহা কি সুন্দন্ধ তার। দেখিতে নয়ন, 

কেমন মধুর বাস বিতৃরিছে স্রাণে.! 



৪৩ শিশু-পাঠ। 

ছোট ছোট নং ্ ী গগনে 
পক্ষোপরি আনন্দিত প্রফুলিত মনে ! 
আকাওক্ষী শুনিতে রম্য উহাদের গান, 

(কবে) উহাদের মত হব উল্লাসিত-প্রাণ ? 

£ ও ) 
চৌদিকে খেলিছে কিবা মেষশাবদল ! 
চাকের চৌদ্রিকে ঘোরে মধুপ-সকল ! 

বাহিরে উল্লাসে উড়ে প্রজাপতি-দল ! 

বিধাতার রাজ্যে হয় আনন্দ কেবল! 

(৪ ) 
যোগ দিব আমি এই আনন্দ-মেলায়, 

গাইব বিভুর নাম পাড়ায় পাড়ায় ! 
মস্তকে রাখিয়া তারে কাটাইব কাল, 

হইবে তাহাতে মোর জীবন সফল। 

পাঠস্িত নিক্নলিখিত শঝগুলির বানান ও অর্থ কর £-- 

মুকুলিত গৃহ! শোভিত উল্লাসিত-প্রাণ 
পক্ষোপরি  স্ত্রা আকাজ্জী মেষশাবদল 

আনন্দিত গান উল্লাম মধুপ-দকল 

প্রদুল্লিতা বিড সফল আনন্দমেল! 



ছাঁগ বা ছ্াগল। 8১ 

মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর ঠা 
মান্দা ত্রান্থুবাং স্তকমন্দ 

মচ্লিপত্তন তাঞ্জোর ম্যাঙ্গালোর 

রাজমাহেন্ত্রী, মর! কোনানোর 

আর্কট কইম্বাট্র ত্রিচিনোবলী 

যুষ্দশ পাঠ। 

ছাগ বা ছাগল। 

১। শীতপ্রধান দেশের ছাগল আকারে প্রায় 

মেষের মত; কিন্তু ইহার রল বা বক্র শৃঙ্গগ্জলি অধিক- 

তর লম্বা, এবং ইহার গাত্র পশমের পরিবর্তে লম্বা লক্ব 



৪২. শিশ্ু-পাঠ। 

চুলে আবৃত । শরী্পরধান্ দেশের ছাগলের লোম লম্বা 
নহে, কিন্তু ইহা চিন্ধণ ও মস্থণ। 

২। ছাগল এত কন্ঠ ঘে ইহা! অতিশয় খাঁড়া উচ্চ 
পর্ববত বহিয়া উঠিতে পারে, এব উচ্চতম পাহাড়ে উঠিয়। 
অত্যন্ত নির্ভয়ে লাফাইয়! বেড়াইতে গারে। 

৩। ঘ্বাস ও তরুপুল্পবই তাহার প্রধান আহীর। 
এতস্ডিন্ন সে সর্বপ্রকার শস্ত, সর্বপ্রকার শাক সবুজ, 

বুক্ষশাখার কোমল অগ্রভাগ এবং চারাগাঁছের কচি কচি 

ছালওপ্খাইয়। থাঁকে। ছাগলের দৌরাত্যে গৃহস্থের 
বাগানে কিছু থাকিতে পায় না। স্তুতরাং ছাগল গৃহস্থের 

বিশেষ অপকারী। 

৪। গরিব লোকেরা অনেক ছাগল পুধিয়! থাকে । 

শীতপ্রধান দেশের লোকেরা ছাগলের ছু্ধে মাখম ও 

পনির, তাহাদের চর্ম্ধে লেদার বা জুতার চামড়া, এবং 

তাহাদের শৃঙ্গে ছুরীর বাঁট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। 
৫। অনেক লোক শুদ্ধ দুগ্ধের জন্য ছাগল পোষে। 

ছাঁগলের দুগ্ধ দুর্বল লোকদের পক্ষে বিশেষ উপকারী, 
এবং ইহার দাম সাধারণতঃ গোঁছুপ্ধী অপেক্ষায় অতিশয় 

জঅধিক। 

৬1 হিন্দুজাঁতি ছাগমাংস আহার করিভে অধিক 



ছাগ্বা ছাগল । ৪6) 

ভাল বাসেন। এইজন্য ॥ইন্দুদৈব-দেরীর সম্মুখে ছাগ- 
বলিই অধিক হইয়া থাকে। মুষলমানের! ছাগী-মাংস 
অধিক ভালরাসেন বলিয়া, তাহাদিগের পর্ববাদিতে 

বৃক্ষশাখা 
অগ্রভাগ 

অপকারী 

ছাগবলি 

দৌরান্থা 

উচ্চ 

তুর্বল 

অধিক পরিমাণে ছাগী জবাই হইয়া থাকে। 

পাঠস্থিত নিয়লিখিত শবগুলির অর্থও বানান ক্র £_ 

য়্ষে আকার "ভরুপল্লব 

বক্র সরল এতছিন 

গাত্র চিন্কণ সর্বপ্রকার 

শ্ঙ্গ মন্হণ সাধারণতঃ ' 

লম্বা বর্দঠ পরিমাণ 

লোম পর্বত গৃহস্থ 

খাড়! নিভয়ে চর্ম 

পন্ব গোত্রগ্ধ ছাগ 

ভারতের করদদ ও মিত্ররাজ্য -- 

ওইকুমারের রাজ্য তিবান্কুর সিন্ধিয়াঁর রাজ 

কাতিয়ার রাজ্য রাজপুতানা হোল্কার রাজ্য 

কুচবিহার 

মণিপুর 

রামপুর 

ভাওলপুর 

কচ্ছ রেওয়া 

ছাগী 

বিদর্ভ বা বিদর 

নিজামের রাজ্য বুন্দেখণ্ড তূপা্গ 
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সপ্তদশ (পাঠ। 

বিদ্যা ও জ্ঞান। 

(১) 

শুন শিশুগণ ! ক্ষণস্থায়ি এ জীবন, 
চিরদিন তরে কেহ আসেনি ধরায়। 

যে জন বুথায় কাল নিয়ত কাটায়, 

পরিণামে বড় দুঃখ পায় সেই জন। 

(২ ) 

তোমর! সকলে এই বেলা সযতনে, 

কর বিদ্যাধন ধর্মরত্ব আহরণ ; 

অমূল্য সে ধন রত্ব ! বিন! আকিঞ্চনে,-- 
সহজে না মিলে, তাই কর আকিঞ্চন। 

(৩) 

বিদ্যা বিনা কেহ মান পায়না! ভূবনে ; 

ধন্্ম বিনা বিদ্য। হয় অনিষ্টের মূল; 
থাকিতে ইন্দ্রিয় অন্ধ বঞ্চিত দর্শনে, 

ধশ্ধহীন বিদ্যাবান্ দেখেন অকুল। 



বিদ] ও জ্ঞান। ৪৫ 

(8) 
নাহিক তীহার শাস্তি_ বলে হুতাশন__ 
দিবানিশি হৃদি তার--মিটে না পিয়াস-- 
কভু কিছুতেই 1 সদা প্রাণ উচাটন ! 
বলবতী ছুরাঁকাওক্ষ! করে তারে গ্রাস। 

(৫ ১৪ 
শান্তি নাই স্থুখ নাই !_ ইন্দরিয-নিচয়-_ 

নব নব ভোগ্য বস্তু, নিয়ত গে। চাঁয় ! 

পাইলে নিবৃত্তি নাই !--অগ্নিতে ধেমন- 

দ্বৃতাহুতি দিলে বাড়ে--ইহাও তেমন । 

€ ৬ ) 
যত পায় তত চায়_নিবৃত্তি কখন-- 

হয়না তাদের, সদ! নব নব চায় ! 

ধর্মহীন বিদ্যাবান্ ইন্দ্রিয-অধীন, 

তাহার জীবন তাই বিড়ম্বনা-ময়। 

(৭ ) 
তাই বলি শিশুগণ! শৈশব সময়, 
বিদ্যা সহ ধর্ম সদা কর উপার্জন। 

মিশিবে তাহ'লে ধ্ঘেন সোহাগ! সোঁণায় ; 

ধর্্মাধীন বিদ্যা হয় মঙ্গল-নিদান। 
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অতুল এশ্বর্ধ্য বিদ্যা নে গে। তোমায়, 

ধন্ম দিবে জ্ঞান-নেত্র অতি সমুজ্্বল; 

সেই নেত্র সদা শিশু দেখাব তোমায়, 

সংসার ৪০৮ স্থল । 
৪) 

করিতে কেবল ভোগ আমরা হেথায়-- 

আদি নাই__আসির়াছি প্রাণ-বিস্জনে, 
তন্বজ্ঞান উপাঙ্জন করিতে ধরায়, 

তক্জ্ঞান জন্মে বিদ্যা-ধন্ম-উপাজ্জনে | 

€ ১০ ) 
তাই বলি শিশুগণ শৈশব সময়, 
আরম্ত করগে! বিদ্যা-জ্ঞানউপাজ্জনে, 
পাইবে অনন্ত সখ ত্বর্গে ও ধরায়, 

পরিণামে লয় হবে নিত্য নিরঞ্জনে। 

নিয়লিখিত শব্বগুলির বানান ও অর্থ কর ৪-- 

ক্ষণস্থায়ী সযতনে আকিঞ্চনে তরে পরিণাম নিরত 
ধঙ্মরত্র বঞ্চিত আহরণ অমূল্য অকুপ হুতাশন 
পিয়া দিবানিশি উচাটন ছুরাকাঁজ্ষা গ্রাস ইন্ত্রিরনিচয় 
বিড়ন্বনামক্জ মঙ্গলনিদান ধর্মীধীন জমুজ্ছল এরশ্বর্ধ্য পরীক্ষা 
কর্তব্ক্ষেত্র . তত্বজ্ঞান বিসঙ্জন পনস্ত নিরঞ্জন নিত্য 

মহীশূর ও কুর্গ রাজ্য-মহীশূর, বাধালোঁর, মার্কার] । 



দ্বিতীয় অধ্যায় ।' 

প্রথম পাঠ |, 

চেতন পদার্থ । 

সকল পদার্থেরই ছুঁইটা নাম আছে--একটী ব্ক্তি- 
গত ও একটী জাতিগত । যে নামদ্বারা সমস্ত জাতির 

একটাকে বুঝায়, তাহাই ব্যক্তিগত নাম-_যথা রাম, শ্যাম, 
কুষ্ণ ইত্যাদি। এশুলি মানবজাতির ব্যক্তিবিশেষের নাম। 

আর যাহা দ্বারা একটা শ্রেণী বা জাতি বুবায়--তাহাই 
জাতিগত নাম; যথা মানব, অশ্ব, গো ইত্যাদি । এক 

এক জাতির অভ্যন্তরে অনেক অবান্তর জাতি আছে। 

তাঁহাদের নামকেও জাতিগত নাম কহে। জন্তু শব 

চেতন পদার্থের জাতিগত বা সাধারণ মাম। এই জন্ত- 

জাতির অভ্যন্তরে- মানব, চতুষ্পদ, পক্ষী, অশ্ব, গো 

মহিষাঁদি অসংখ্য অবান্তর জাতি, আছে। যে সকল 

সাধারণ লক্ষণের দ্বারা জন্তুগণ পরিচিত, তাহা এই---১ম, 

তাহারা মুখদ্বারা খাদ্যদ্রবট গ্রহণ করে, এবং ২য়, মুখ ও 
নাসিক ছার! নিন্্ল বায়ু গ্রহণ ও শরীরের দুষিত বায়ু 
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নিঃসারণ করিয়া,থাকে। প্রথম ক্রিয়! দ্বারা তাহাঁদিগের, 
শরীরের পুষ্টিসাঁধন হয়, এবং দ্বিতীয় ক্রিয়া দ্বারা তাহা- 
দিগের শরীর রক্ষা হয়। প্রতিদিন আহার যোজনা না 
হইলে দেহ যেমন দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে 

থাকে, সেইরূপ শ্বাস প্রশ্বীস ক্রিয়ার কোনও ব্যাঘাত 
ঘটিলে, দেহ অচিরাৎ লয়প্রাপ্ত হয়। 

অধিকাংশ জন্তরই পীচটা করিয়া ইন্দ্রিয় বা জ্ঞানপথ 
আছে। ..সেই পাঁচ ইন্ড্রিয়ের নাম--১ চক্ষু, ২ কর্ণ, 

৩ নাসিকা, ৪ জিহব! ও ৫ ত্বকৃ। চক্ষুদ্বারা ইহারা দর্শন, 

কর্ণার শ্রবণ, নাসিক! দ্বারা আঘ্রাণ ও জিহ্বাদারা 

আম্বাদন এবং ত্বক্ বা চর্মদ্বারা স্পর্শ অনুভব করে । 

পুন্তলিক] ৷ 

পুস্তলিকার চেতনা নাঁই বলিয়াই পঞ্চ ইন্দ্রিয় সত্ত্বেও 

ইহা দর্শন, শ্রবণ, আমশ্রাণ, আস্বাদন :ও স্পর্শন-_পঞ্চ 

ইন্ড্রিয়ের এই পঞ্চ কাব্য সাঁধন করিতে পারে না। ইহা 

নয়ন থাকিতে অন্ধ, কর্ণ থাকিতে বধির, নাসিক। 

থাকিতেও বস্তর স্রাণ-গ্রহণে অসমর্থ, রসনা থাকিতেও 

রসাস্বাদনে বিধুর, এবং ত্বক থাকিতেও স্পর্শ-স্থখানুভবে 

রঞ্চতি। : মানুষ ইহাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি সমস্ত 
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এলপ্রত্যঙ্গ দিতে পারে, প্লবং বিবিধ, বন ভূষণে 
ইহাকে বিভূষিত করিতে পারে বটে, কিন্তু কিছুতেই 
ইহাতে চৈতৃন্যসধশর কুরিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন 
আর কেহ চেতনা দিতে পারেন না। মানুষ 

পুন্তলিকাকে গতিশক্তি ও বাক্শি পর্য্যন্ত দিতে সক্ষম 

হইয়াছেন, কিন্তু বিবিধ চেষ্টা নন্ত্ও আজও ইহাকে 
চেতন! দিতে পারেন মাই! 

জন্ত-বিভাঁগ। ৰ 

পৃথিবীতে যে সমস্ত জন্ত বা প্রাণী দেখিতে পাওয়। 
যার--তাহার। প্রধানত; তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম 

জলচর, ২য়, স্থলচর ও ৩য়,উভচর।ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে 

বৃহত্তম জন্ত পর্য্স্ত সকলেই এই তিন শ্রেণীর কোন না 

কোনটার অন্তভূক্ত। যে সকল প্রাণী শুদ্ধ জলে 
জীবন ধারণ করিতে সক্ষম, তাহাদিগকে জলচর কহে। 

শুদ্ধ স্থলই যাহাদিগের প্রাণধারণের একমাত্র অনুকূল, 
তাহার স্থলচর নামে অভিহিত হয়। আর যাহারা 

'জল ও স্থল- ইচ্ছামত উভয় স্থানেই বাপ করে--তাহা- 

দিগকে উভচর বলা যাইতে পারে। জলজন্তর মধ্যে 

মীনই' প্রধানত: জলচর-_কারণ জল বিনা মীন কিছুতেই 

বীচিতে পারে না । হাঙ্গর, কুন্তীর, তিমি প্রভৃতি দন্ত- 
্ঘ 



৫০ শিলু-পাঁঠ। 

গণ প্রধানতঃ জলে বা করে বলিয়া! তাহীরদিগকে জল- 
জন্তু কহে। কিন্তু জলে ও স্থলে ইচ্ছামত বিচয়ণ করে 

বলিয়া স্তাহারা উভচর-শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকে। 

মানবজাতি, পশুজ্বাতি ও কীটাদি একমাত্র স্থলে বাষ 

করে বলিয়া প্রধানত; শ্ছলচরশব্ববাঁচ্য। এই লকল 
জ্ব ভূপৃষ্ঠে বাস করে *কলিয্না ইহাদিগকে ভূচর জন্তুও 
বলা যাইতে পারে। .যে সকল প্রাণী আকাশে বিচরণ 

করে__তাহাদিগকে খেচর কহে। পক্ষিজাতিই খেচর 

শব্দের প্রতিপাদ্য। এই অনন্ত আকাশ অগণ্য কীটাগুতে 
পরিপূর্ণ । পঙ্কে শৈবাল ও নলিনী প্রভৃতি উদ্ভিদ্ও জন্মে 
বটে, কিন্তু ষেমন শুদ্ধ কমলিনীকেই পঙ্কজিনী বলে, 

সেইরূপ অনন্ত ও মগণ্য কীটাণু গগণবিহারী হইলেও 

বিহস্্কুলই কেবল খেচর নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। 
ভূচর ও থেচর জন্তু । 

ভূচর ও খেচর উর মধ্যে মানবজাতিই বুদ্ধি ও 
৮ জ্ঞান-বলে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং 

বিদ্যাবুদ্ধি-প্রভাবে সামান্য 

কীটাণু হইতে প্রবল-পরা- 
ক্রমশ্ালী পণুরাজ সিংহ 

চিপ একাধিগঞ্জ করিতেছেন । অধিক 
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টি কলিব-_মমিতবলশালী ক্বুলতন দেহধারী গজেন্ 
পর্যন্ত মানবের আজ্ঞাবহ ভূত্যের কার্্য করিতেছে । 

ভূচর জন্তগণের মধ্যে 

মানবজাতির নিন্দেই 

পশুজাতির প্রাধান্য । 
' গশুজাতির চারি খানি 

১. গলা আছে বলিয়া ইহাকে 
হি বলে। রা পশুরই গাত্র লোমশ বা 

লোমে আবৃত। পশুগণের লাঙ্গল ও পুচ্ছ কিয়ৎ পরি- 

মাঁণে তাহাদিগেরহস্তের কার্য করিয়। থাকে । মক্ষিকা ও 

ংশ প্রভৃতি যখন তাহাদিগকে. দংশন. করিতে থাকে, 

তখন তাহার! লাঙ্গল বিক্ষেপ দারা তাহাদিগকে 

তাড়হিয়া দেয়। এই পশুজাতির মধ্যে কতকগুলি 

বন্য এবং অবশিষ্ট গুলি গৃহপালিত। বন্য পশুগণ 
প্রায়ই হিংঅ-প্রকৃতি এবং গৃহপালিত পশুগণ সচরাচর 
শান্ত ও অনুগত হইয়া] থাকে । হিংজ জন্তগণের মধ্যে 

সিংহ, ব্যাত, ভল্লক ও গণ্ডার প্রধান। হস্তী ও মহিষ 

বন্য অবস্থায় যেমন দুর্দান্ত, পালিত হইলে আবার সেই- 

রূপ নমনীয় হয়। গৃছপীলিত পশুগণের মধ্যে--গো, 
অশ্ব, গর্দভ, মেষ, ছাগল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রধুন। 



৫২ শিশু-পাঠ। 

পণুজাতির কতরুগুলিকৈ আবার অন্যরূপে বিভক্ত করা, 
যাইতে পাঁরে। ইহাদিগের কতকগুলি লিপ্তপদ ও 

কতকগুলি খণ্ডিত-পদদ ৷ যাহাদের খুর খণ্ডিত বা বিভক্ত 

নহে-_তাহাঁদিগকে লিগ্তপদ,, আঁ যাহাদের' খুর ছ্বিধ। 

বিভক্ত, তাহাদরিগন্তক খণ্ডিত-পদ কহে। গো, মেষ, 

মহিষ ও ছাগলাদ্রির পায়ের খুর দ্বিধা বিভক্ত, স্থৃতর 

ইহাদিগকে খণ্ডিত-পদ বল। যাইতে পারে । আর অশ্বন্ক ও 

গর্দভাদির খুর অখণ্ডিত বা অবি- 

ভক্ত-_স্থতরাং তাহার! লিগ্ুপদ- 

বাঁচ্য। পশুজাতির মধ্যে আর এক 

শ্রেণী আছে,যাহাদের পায়ে খুরের 

4৯ পরিবর্তে নখর বানখ আছে। 

মি রি রা ও কুক্কুরাদি এই শ্রেণীর অন্তভূক্তি। 

শীত প্রধান দেশের পশুগণের লোম সচরাচর দীর্ঘ হইয়া 

থাকে। শীত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য 

বিধাতা এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । গ্রীন্মপ্রধান দেশে 

ঘন ও দীর্ঘ লোমে ত্পরিমিত উত্তাপ পরিরক্ষিত করার 

কোঁনও আবশ্যকতা নাই বলিয়া, এখানকার পশুগণের 

গাত্রে তিনি বিরল ও চিন্ধণ €েোম প্রদান করিয়াছেন। 

বিধৃতার এই উদ্দেশ্য বুবিতে পারিয়া সুচতুর মানুষ 
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_মেষাদির লোম কাটিয়া শত নিবারণের জন্য কম্বল, 
বনাতাদি গরম কাপড় প্রস্তুত করিয়৷ থাকে। তিববৎ 

ও কাশ্মীর দেশের লোকেরা ছাগলের লোম কাটিয়া 
লইয়া তাহা হইতে অপূর্ব শাল রূমালাদি বয়ন করিয়! 
থাকে। অনুকরণ-প্রিয় মানব বিধীত্তার শিল্পকৌশলের 

অনুবর্তন করিয়া স্বজাতির স্থুক্স্ট্ীমা অনেক পরিমাণে 
পরিবদ্ধিত করিয়াছে 

,গ্ো, অশ্ব, মেষ, গর্ত, কুকুর, বিড়াল প্রস্তুতি গৃহ- 
পালিত পণুগণকে গ্রাম্য পণুও কহে। ইহার! প্রধানতঃ 

তৃণ, লতা, পাঁতা, ফল, 

মূলাদি খাইয়া জীবন 

ধারণ করে। ইহারা মানমু- 

বি ষের আলয়ে থাকিয়া-_ 

বিবিধ প্রকারে মানু- 

সামান্য আহার পাইয়াও, সন্তুষ্ট চিত্তে অনুগত ভূত্যের ন্যায় 

তাহার প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে । গাঁভী জননীর 

ন্যায় আমাদিগকে ছুগ্ধদান কিয় পরিপুষট করে। যণ্ডও 
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বলদাদি আমাদিগের হলকর্ষ! করিয়া এবং একস্থানের, 

খাদ্যদ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া সিয়া,আমাদের প্রীণ-ধারণের 
উপায় বিধান করিয়া দেয়। অশ্ব আমাদিগকে একস্থান 
হইতে স্থানান্তরে লইয়া ষায়। গর্দভ আমাদিগের 
রস্ত্রাদ্ি বহন করে. কুকুর রজনীতে আমাদের দ্বারে 

প্রহরীর কাধ্য করিয়া, থাকে। বিড়াল সমস্ত রাস্তি 

জাগরণ করিয়া ইন্দুর ও মুষিকাদি হইতে আমাদের গৃহ- 
সামগ্রী পরিরক্ষিত করে। বেতনভূক্ ভূত্যও ইহাদের 
ন্যায় গৃহস্থুর শুভাকাঙক্ী নহে। এরূপ উপকারী জন্ত- 
গণের উপর আমাদের কেনিমতে অসঘ্যবহার করা 

উচিত নহে। 

' স্থলচর জন্তর মধ্যে পশুজাতির নিম্েই সরীস্প। 
সরীস্থপ শব্ধের অর্থ পুনঃপুনঃ সর্পণশীল। সর্প এই 
শ্রেণীর অন্তরভুক্ত। সর্পের পা নাই, অথচ ইহা বুকের 
উপর ভর দিয়া পুনঃ পুনঃ সর্পণ করিতে পারে-_অর্থাৎ 

অতি ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইতে পারে। সর্পের মস্থণ 

ও চিক্কণ গাত্রচর্্ম তাহার এই ক্ষিপ্রগতির বিশেষ অনু* 

কুল। বর্গ অতি ক্রুর-স্বতাব। ইহার দংশনেচ্ছ! অতি 
বলৰতী। ইহার ক্রোধও অভি, প্রচণ্ড। রজনীর জন্গ- 

কারে যদি কেহ ঘটনাক্রমে ইহার গাত্রে পদাধাত করে, 



চেতন পদার্থ। ৫8. 

তা হইলে ইহা ততক্ষণা ফণা ধরিয়া উঠিয়া কালাস্তক 

ধমের গ্যায় তাহাকে দংশন "করে। দংশনকালে ইহার 
দন্ত হইতে একরূপ লাল! নির্গত হয়, তাহাকে বিষ বলে। 

গোক্ষুর ও“কৃষ্$বর্পের গবিষ অতি তয়ানকক। এই দুই 
সর্প দংশম করিলে মানুষ প্রায় বাঁচেনা | বোড়াসাপের 

বিষ প্রাঘাতক। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন 

ঈশ্বর জীবের ধ্বংসহিধানের জন্তাই সর্পের স্থষ্ি করিয়া- 
ছেন। কিন্তু সুক্ষানর্শনে দেখিতে জানিতে পারা যায় 
যে জীবের প্রাণরক্ষার জন্যই সর্পের সৃষটি। ফে কার্বধন্ 
বায়ু জীবননাঁশক, সর্পেরা সেই বায়ু ভক্ষণ করিয়াই 

প্রধানতঃ প্রাণধারণ করে। সর্প না থাকিলে তূপুষ্ট- 
স্থিত বায়ুস্তর নিতীন্ত দুষিত হইত। এতস্তিন্ন সর্পবিষে 
বিবিধ ওষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে । ধোঁড়া ও হেলে প্রভৃতি 

সাঁপের রিষ নাই। স্ৃতরাং তাহাদিগের দ্বারা ইষ্ট বই 

অনিষ্টের সন্তাবনা! নাই। ইউ--দুষিত বায়ুর সংশোধন । 
কচ্ছপ, ভেক, গোসাপ, গির্গিটি, টিকটিকি প্রভৃতিও 

“রীস্থপ, করিণ উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা দিয়া পুনঃ পুনঃ 

উতসর্পণ ব1 উল্লম্ষন করিয়া থাকে । ভেক ও কচ্ছপকে 

উভচরও বলা যাইতে ধারে । কারণ ভেক ও কচ্ছপ 

স্থল ও জল-_উভয় স্থানেইঈথাকিতে পারে । গোসাপ ও 



৫৬ শিশু.পাঠ। 

গিরগিটিও জলও স্থলে থাকিতে পারে । সরী্গপের মধ্যে 

ভেক ও টিকটিকি অতি নিয়ীহ। অনেক দুষ্ট বালক 
কৌতুকচ্ছলে ভেকের গায়ে টিল ছোড়ে ও টিক্টিকির 
লেজ কাটিয়া দেয়। এরূপ. করা:গুরুতর নি্ঠরতা। 

স্থলজন্তুর মধ্যে কীট অতি ক্ষুদ্র ও হেয়। “কৃমি, 

কেঁচো, উকুন, ছারপোকা প্রভৃতি বিবিধ পোকা, পিপী- 

লিকা, উই, ঘুণ প্রভৃতি কষুদ্রজন্তু এই শ্রেণীর অন্তভূকক্ত। 
পক্ষিগণের আহার যোজনা করা ভিন্ন কীট স্যগির আর 
কোনও উন্দেশ্য. আছে কিনা বলিতে পারি না। 

পতঙ্গজাতিও একপ্রকার স্থলচর জন্ত। কীট 

জাতির ন্যায় ইহারাও বিহঙ্গকুলের আহারসামগ্রী। 

পাখনার উপর ভর দিয়া উড়িয়া বেড়ায় বলির! ইহা- 

দিগকে পতঙ্গ কহে। মক্ষিকা, মৌমাছী, মশক, দংশ, 
ভ্রমর, প্রজাপতি 

প্রভৃতি এই শ্রে- 

ণীর অন্তর্গত । পত- 

ঙ্গের মধ্যে গ্রজা- 

রনির পতি অতি সুন্দর ও 

নিরীহ। মশক, দংশ ও মক্ষিকা গ্্রীত্স ও বর্ষাকালে 
অশেষ ক্লেশদায়ক হয়। . পঙজাতির মধ্যে মধুমক্ষিকা 
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বামৌমাী বিশেষ শিলপনিপুধীও কর্মঠ। ইহারা পুষ্পে 
পুঁষ্পে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া মধু আহরণ করে এবং সেই 

এ. আহত মধু মধুচক্রে্চ বা মৌচাকে 
[ডি  কোযজাত করে। রাত্রিতে মধু 
মির: মক্ষিকারা দেরিতে পায় না। 

সেই সময়ও ধূর্ত মানব সেই 

মৌগাক ভাঙ্গিয়া আনে, এবং মৌচান্র ভাঙ্গিয়া মধুবাহির 
করে, ও তাহা গলাইয়া মোম্বাতী প্রস্তুত করে। 

জলচর জীব। 

জলচর জন্ত্রর মধ্যে মতস্যই প্রধান। মস্ত জলেই 

থাকে। অধিকাংশ মহস্ত স্থলে উঠিলেই মরিয়া যায়। 
ইহার গাত্র সুক্মন ও পিচ্ছিল ছালে আৰৃত। সেই ছাল 
আবার মস্ণ ও চিন্ধণ শন্ক বা আইসে পরিরক্ষিত। 

সিডি, মদগুর বা মাগুর, সইল, পাকাল, বোয়াল প্রভৃতি 
মস্তের গাত্রে শন্ক নাই। মওস্তের ছুই পার্থে দুই 

ডন! আছে, এই ডানা ঠিক দাড়ের কাজ করে। আর 

ইহার পশ্চাতে যে পুচ্ছ বা পৌচ! আছে, তাহাই হালের 
কাজ করে। সৃতরাং এক এন্ডুটী মাছ এক একখানি সজীব 

নৌকা বলিলেও হয়। এই ডাঁঈ" ও পুচ্ছের বলে ইহারা 
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অতিবেগে সম্তরণ করিতে রে ৷ মস্তের মধ্যে রোহিত 

বা রুই, স্থগেল, ধোয়াল ও'চিতোল্ প্রভৃতি অতি সুস্বাদ 
ও তেজস্কর। রুই, মাগুর ও সিডি পীড়িত লোকের 

পক্ষে বলকর ; এবং চিউ.ড়ী, গল্লীচিউড়ী, ইলিদ্, তপ্সী 
প্রভৃতি বিশেষ তুপ্তিকর। মওরলা, খয়র পু*টি প্রভৃতি 
ছোট ছোট সাদা মাছ্ুলি অতি স্থম্বাদু। মৎস্য জলের 

পক্ষে বিশেষ উপকাঁরী। প্রতিদিন লোকে ন্নানকালে 

বা অন্য সময় জলে যে সকল বিষাক্ত ময়লা প্রক্ষেপ 
করে, ্তস্কগণ প্রতিনিয়ত তাহা ভক্ষণ করিয়া জলের 

মলিনতা। দূর করে। যে পুক্ষরিণীতে মাছ নাই, সে পুষ্ষ- 
রিণীর জল কখনই ভাল থাকিতে পারে না। এই জন্য 

_বগুসর ধতসর পুক্ষরিণীতে মাছের ছানা ফেলার নিয়ম 

আছে। মৎস্য এত উপকারী বলিয়! অনেকে পুক্ষরিণীর 

মস্ত মারিতে দেয় না। মতস্তের! শুদ্ধ ময়ল। খাইয়া 

থাকে না, তাহার! কীটাদিও তক্ষণ করে। বড় বড় মাছ 

আবার ছোট ছেটি মাছও খায়। কখন কখন এক একটা 
বড় মাছের পেটে দুই একটী ছোট মাছ অবিকৃতভাবে 
দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ধাকালে মতন্তের গর্ভে ডিমজন্মে। 

' সেই সময় মাছ খাইলে মাছ জন্মীনোর ব্যাঘাত হয়। 

এই অন্য প্রাচীন আধ্যের্' এই সময় চাতুন্ধাস্ত করিতেন, 
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অর্থাৎ চারি মাস মাছ ত্যা্ী করিতেন,। এই নিয়ম 
মানিয়া লোকে এখন চলেনা বলিয়া মৎস্যজাতির ক্রমেই 

ধ্বংস হইতেছে। 
মহস্যের' মধ্যে তিরি'মতস্য অতি বৃহৎ । ইহা। যখন 

স্থিরভাঁবে সমুদ্রের জলে ভাসিয়া থাঁকে। তখন অনেকে 

দ্বীপজ্ঞানে জাহাজ হইতে ইহার, উপর নামিয়া ইহার 
সহিত অতল জলধিজলে' নিমগ্ন হয়। আর একপ্রকার 

সামুদ্রিক মৎস্য আছে--তাহাঁকে কড় বলে। ইহার 
যকৃতে কড্লীভার তৈল-নামক ওষধ প্রস্তুত হয় "সমুদ্রে 
আর একপ্রঞ্ধার মৎস্য পাওয়! যায়__তাহাদিগকে উভভটীয়- 

মান মওস্য কহে। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া! সাঁগর- 

বক্ষের একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে পারে ।* 

হাঙ্গর ও কৃ্তীর প্রভৃতি জন্তুরা প্রধানতঃ জলে বাস 

করে বলিয়! ইহাদিগকে জলচর জন্ত্র কহে । কুস্তীর অনেক 

সময় নদীর চড়ায় শুইয়া থাকে। মানুষ বা গো মেষাদি 

নিকটে আদিলে তৎক্ষণাৎ মুখে করিয়া লইয়া জলে 
প্রবেশ করে। জলের ভিতর মানুষ দীড়াইয়া থাঁকিলে 

দূর হইতে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইহা জলে ডুব দেয়, এবং 
অচিরকালমধ্যে লক্ষ্য স্থলে*আঁসিয়া লক্ষ্টীকৃত মানুষকে 

লইয়া জলমগ্ হয়। নি রত নদীতে কুস্তী- 
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রের ভয় আছে। তথায় স্সার্ন করা সঙ্গত নহে। অথবা 

যদি তথায় একান্তই সাম করিতে হয়, এক স্থানে 
অধিক ক্ষণ দীড়াইয়া থাকা উচিত নহে। কুস্তীর স্থল ও 
জলে থাকে বলিয়া ইহাকে উভচর জন্তুও' বল! যাইতে 

পারে। হাঙরের ছুই পাটা দাত ঠিক্ যেন দুই খানি 
করাতের মত। এই তীক্ষাগ্র দন্তপাটার বলে ইহা 

শরীরের যে অংশই ধরে, সেই অংশই একেবারে কাটিয়া 
লয়__এমনই স্বন্দর কাটিয়া লয় যে, মানুষ যতক্ষণ জলে 
থাকে, ততক্ষণ কিছুই টের পায় না। কিন্তু জল হইতে 

উঠিবামাত্র সে জ্বালায় অস্থির হয়। হাঙ্গরের বিষ 

অতি তীব্র । হাঙ্গরে কামড়াইলে মানুষ প্রীয় বাচেন।। 

'হাঙ্গর, কুম্তীর, ব্যাত্রাদি হিংঅ-জন্তর স্থষ্থি কি উদ্দেশ্যে, 
সেই হুষ্টিকর্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ বলিতে পারেন 

কি না জানি না। তবে ইহা নিশ্চয় বল! যাইতে পারে 

যে, ম্ঙ্গলময় ঈশ্বরের জগৎস্থষ্টি জগতের মঙ্গলেরই 
জন্য । তিনি স্বয়ং শুভাশুভের অতীত । স্থৃতরাংআত্মশুভ 

তদীয় জগৎ-স্ষ্টির লক্ষ্য হইতে পারে না । যেখানে 

আমর! সেই শুভ উদ্দেশ্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না, 
সেখানে আমাদের অবনত/মস্তকে শুভ উদ্দেশ্যের 

অস্তিত্ব মানিয়া লওয়াই ক্তব্য। সৃষ্টিকর্তার সম্নিধানে 
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সৃকল প্রাণূই সমান, স্থৃতরাং আমাদেরও সকল প্রাণীকে 
সমভাবে দর্শন করা উচিত। কোন প্রাণীকে অত্যন্ত 
হেয় জ্ঞান করা, অথবা কোন প্রাণীকে অতি পৃজ্য 
মনে করা জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য নহে। 

পক্ষিজাতি। 

প্রাণিজগতে পক্ষিজীতি শরীরের সৌন্দর্য্য ও স্বরের 
মধুরতায় সর্ববশ্রেষ্ট। ইহারা সাধারণতঃ বৃক্ষকোটরে 
বা বৃক্ষশাখায় কুলায় নির্্মাণপূর্র্বক বাস করিয়াথাকে। 
গাড়সালিখেরা নদীর পাহাড়ের অভ্যন্তরেও বাস 

করিতে ভীত হয় ,না। ইহারা যদিও রাত্রিতে নিজ 

নিজ কোটর, গর্ভ ব! কুলায়ে বাস করে, তথাপি দিবসে 
আহারান্বেষণে উড়িয়া উড়িয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে। 

গগণবিহারী বলিয়৷ ইহাকে সাধারণতঃ খেচর বলিয়। 

থাকে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা উভচর গগণে 

গগণে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে বিহঙ্গম বা বিহঙ্গও 

বেলে। পক্ষীর ছুই পার্থ দুইটা পক্ষতি বা পাখ্না এবং 

পশ্চাতে একটা সুন্দর পুচ্ছ আছে। এই দুই পাখন৷ 
ছুই দীড়ের ও ুচ্ছ হাইজ্ডে কাঁজ করে। মৎস্য যেমন 
ছুই ডানা ও পৌছার বলে'জলে সম্ভরণ দিতে পারে, 
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পক্ষীরাও তাঁহাদের ছুই পাখ্না ও পুচ্ছের, বলে বাস 
সাগরে সম্ভরণ দিতে মর্থ হয় । মতস্য ও ক্ষীর এই 

আঁকৃতিগ্বত সাম্য দেখিলে মনে মনে সৃষ্টিকর্তার আন্তুত 
স্থষ্টিকৌশলের ভূয়সী প্রশংসাঁ না করিয়া থাকিতে 
পারা যায় না। খ্ডীলে ও অন্যত্র বসিতে হয় বলিয়া 

ঈশ্বর তাহাদিগকে পাদিয়াছেন। মৎস্য নিরন্তর জলেই 

থাকে, স্থৃতরাং তাহায় কোন খানে বলিতে হয় না বলিয়া, 

বিধাতা তাহাকে পা দেন নাই। যাহার যাহ! আবশ্যক, 

সে তীহ্'র নিকট তাহাই পাইয়া থাকে । 
পক্ষীর যেমন আকার-গত বৈষম্য দেখা যাঁয়, এরূপ 

আঁর কোন জন্তুর নহে। অতি প্রকাণ্ড আকারের পন্ষী 

হইতে অতি ক্ষুদ্র চঙ্ভই বাবুই প্রভৃতি দকলেই পক্ষি- 
শ্রেণীর অন্তর্গত । সৌন্দর্যে, গঠনে, স্থরে ও দেহের আয়- 
তনে প্রতি অন্তর্জাতীয় পক্ষীকে যেন এক একটা স্বতত্ত্ 
শ্রেণীর বোধ হয়। বায়স ও কোকিলের আকারগত 

সামা থাকিলেও কোকিলের “কুহু” “কুনু স্বরে জগ মুগ্ধ, 

কিন্তু বায়সের “কা” “কা” শব্দে জগৎ উদ্বেজিত। বুল্-. 
বুলি ও শ্যামা, চড়. ইএর মত কষুত্র বটে, কিন্তু বুল্কুলি ও 

শ্যামার গানে হ্ৃদর গলিত ডর, কিন্তু চড়,ইএর কিস্ 
ফির শব্দে কান বালা! হয়। টেয়া ময়লা, 
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শালিক, তোতা প্রভৃতি দ্র যাহা, শুনে ভ্বাহাই 
শিখে। তাহাদিগের বুলি অলক্ষিতভাঁবে গুনিলে হঠাৎ 
ফনুষ্যের স্বর বলিয়া বোধ হয়। ইহারা বাটায় সক- 

8 লের এপ" নাম ধরিয়া ডাকে যে, 

/ হঠাণড যেন বোধ হয়,*বাটার এক জন 
ও আর একজনকে ড্লাকিতেছে। প্রত্যুষে * 

7985 উঠিয়া ইহারা সকুলকে উঠ, উঠ, 
বলিয়া জাগরিত করে,_যাহাঁকে যে 

নিত্য কর্ম প্রতিনিয়ত করিতে দেখে, তাহাকে তাহা 

করিতে অনেক সময় উত্তেজিত কয়ে। এই সকল দেখিয়া 
প্রচীন আধ্যেরা ইহাদিগকে জাতিষ্মর নাম দিয়া- 

ছিলেন। তাহারা মনে করিতেন যে, ইহারা পূর্বে 
মানব ছিল, শাপভষ্ট হইয়! পক্ষিরূপে জন্ম গ্রহণ 

করিয়াছে। পূর্ববজন্মের স্মৃতি মনে জাঁগরূুক আছে 
বলিয়াই ভাহাদিগকে জাতিম্মর নামে অভিহিত করি- 

যাছিলেন। সংস্কৃত কাব্যে দেখিতে পাওয়। যায় যে 

স্বাজ-কন্যারা অন্তঃপুরে পিঞ্জর-রুদ্ধ শুক শারিকার সহিত 

কথোপকথন পর্য্যন্ত করিতেন। 

বিভিন্ন বিভিন্ন পক্ষীর*স্বরের তারতম্য থাঁকিলেও, 

পক্ষিজাতি-সাঁধারণের স্বর অন্য মকল জন্তুর স্বর অপেক্ষা 



৬৪ শিল্ু-গাঠি। 

মিষউ। প্রত্যুষে.তাহারা' ধন সমস্বরে গাঁন ত্বারস্ত করে, 
তখন তাহাদিগকে যেন প্রকৃতির একতানিক গায়ক- 

শ্রেণী বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের একতানিক সুমধুর 
সঙ্গীতে অতি অভক্তের অন্তরেও ভবগন্তৃক্তি উদ্দীপিত 

হয়। তখন তাহাদের তানের সহিত তান লাগাইয়! 

"প্রাণের সঙ্গীত গাইতে ইচ্ছা হয়। তখন বোধ হয় যেন 

জগতে ভগবস্তক্তি উদ্ভাবিত করিবার জন্যই পক্ষিজাতির 

স্থফ্টি হইয়াছে। -পক্ষিজাতি না থাকিলে বোধ হয় 
মানুষের হৃদয়-নিহিত কবিত্ব-উৎস শুকাইয়া যাইত। 

পক্ষীর স্বর যেমন স্বরের আদর্শ, পক্ষীর রূপ সেই- 

রূপ সৌন্দর্যের আদর্শ । 
বিধাতা যেন . জগতে 

সৌন্দরধ্যরাশির একত্র 
সমাবেশ দেখিবার জন্য 

পক্ষীর হৃষ্টি করিয়া- 

ছেন। প্রকাণ্ড রাজ- 

পক্ষী হইতে ক্ষুদ্র লুল্বুল্ পধ্যন্ত যে শ্রেণীর পক্ষীকে: 

নিপুণভাবে দেখিবে-_তাহাতেই অপূর্বব সুষমা দেখিতে 

পাইবে। পক্ষীই ঈশ্বরের শিল্পনৈপুণ্যের . পরাকাষ্টা। 
এক ময়ুরের্ পুচ্ছে কি অদ্ভুত কারুকাধ্য! মানিৰ 
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রুত্তসহজ্র বসরের অনুকরগ্রেও তাহার 'অনুরূপ কিছু 
প্রস্তুত করিতে পারিল না। কোকিল ও পারাবত, 
ংস ও সারগ্ন, বক ও স্বুদার্োচা, বিনা নির্বাচনে যে 

কোনও পক্ষীকে দেখ, তাহাতেই বিধাতার অপূর্ব সৃষ্ি- 
কৌশল দেখিতে পাইবে । পক্ষীর পালক অতি কোমল ও 

সুর বলিয়! ইউরোপ 
ও * আমেরিকার মহিলা- 

গণ__পালকশোত্িত শিয়- 

স্্রাণ ব্যবহার করিয়। 

থাকেন। হংস,& সারস, বক, কাদাখোঁচা, পানকৌড়ি 
প্রভৃতি পক্ষী জলেৎ ক্রীড়া করিতে ও সম্ভরণ দিতে” 
ভালবাসে বলিয়! তাহাদিগকে জলচর পক্ষীও কহে। 
পক্ষীর মধ্যে চিল, হাড়গিলে, শকুনি, গধিনী প্রভৃতি 
অতি কদাকার হইলেও ইহাদিগের ছারা প্রকৃতির 

পরিষ্ষরণ-কাধ্য সবিশেষ সংসাধিত হয়। ইহারা পুতি- 
গন্ধ-বিশিষ্ট মড়, এবং প্রাণিগণের গলিত বসামাংসাদি 
ভক্ষণ করিয়া জগৎকে পুত ক্করে। হংস সারসাদি 

সরোবরের, ময়ূর ময়ূরী প্রভৃতি কাননের, রাজপক্ষী ও 

বুল্বুলী প্রভৃতি বৃক্ষের, এবং কীকাতুয়া, ময়না, টেয়া, 
শালিক গ্রভৃতি গৃহের শোতা! সন্বর্ধন করিয়া থাকে । 

ঙ 



টি শিশু পাঠ | 

কুম্ুমের সুবাসের ন্যায় বিহঙ্গ-নিকুজন মান্নব-স্বখের, 

প্রধান উপাদান । | 
অগ্ুঞ্* বা ডিম্ব হইতে পক্ষী উৎপন্ন হয়. বলিয়া ইহাকে 

'অগুজ' কহে। একবার জগ্াকারে এবং পরে পক্ষীর 

্ আকারে জন্ম হয় 
ট) বলিয়া পক্ষিজা- 

টি তিকে দদ্বিজ' শব্দও 

২ রর অভিহিত করিয়। 

ধাকে। সকল প্ষীই আপন আপন কুলাযে বসিয়া 

ডিন্ব প্রসব করে। ইহাকে সাধারণ কথায় ডিম পাড়া 

ক্হে। ইহারা স্বভাবজ জ্ঞীনে কিছু দিন এ ভিন্ব নিজ 

নিজ পক্ষতির অভ্যন্তরে রাখিয়া ইহার উত্তাপ বৃদ্ধি 

করে। তাপাধিক্য হইলেই ভিম্ব ফাটিয়া যায়, এবং 

তাহার অভ্যন্তর হইতে পক্ষিশীবক বাহির হয়। 

ইহাকে সাধারণ ভাষায় ডিমে তা দেওয়া ও ডিম 

ফুটান বলে। 

আমরা এখানে “(ক ) ভূচর জন্তুগণকে প্রধানত, 

(১) জলচর, (২) স্থলচর ও (৩) উভচর এই তিন 

শ্রেণীতে, এবং (খ ) খেচর্' জন্তগণকেও স্থুলতঃ (১ ) 

বিগ ব। প্রকৃত খেচর, (২) জলচর ও. (৩) উভচর 
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এই তিন জাতিতে বিভপ্ কাঁরলাম বটে কিন্তু ইহার 
অভ্যন্তরে আরও যে কত কত সূন্মম বাঁ স্থুল অন্তর্জাতি 
আছে, তাহা) সম্পূর্ণরূপে নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন। 

আমরা কত পরীর গল্প শুনিয়াছি, রামায়ণে জটায়ু পক্ষীর 
অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী পাঠ করিক্াছি, অর্দ-মৎস্য 

ও অর্ধ-রমণীর আখ্যা়িকা শ্রঘ্জ করিয়াছি, পুরাণে” 

নৃসিংহ মুস্তির বর্ণনা শুনিয়াছি, এবং আরও কত কত, 
অদ্ভুত জীবের উপাখ্যান সংবাদপত্রে বা কাব্যাদিতে পাঠ . 
করিয়াছি-_কিন্তু এ সমস্তই যে কেবল কবিকল্পনা, তাহা 
বোধ হয় না। 

বিধাতার স্গ্টিতে অসম্ভব কিছুই নহে। তবে সকল, 
জীব সকল সময়ে না থাকিতেও পারে। যুগ-পরিবর্তনে 
জীব-পরিবর্তৃন হওয়৷ অসম্ভব নহে। যুগযুগান্তরে এক 
জীবের পরিণতি বা অবনতিও হইতে পাঁরে। স্ততরাং 

আমাদের রাবণের দশমুণ্ড বা বানররাজ স্থৃগ্রীবাদির 

সহিত রামের সখ্য, জটায়ু পক্ষী দ্বার! রাবণের রথের গতি- 
রোধ-_-এই সকল পুরাণ-কাহিনী পঠ করিয়া পরিহাম 
করা উচিত নহে। | 

স্ুলজীব-সম্বন্ধে যেমন 'রলিলাম, সৃক্সমজীব-সন্বন্ধেও, 
সেইরূপ বলা যাইতে পারে। যে অকল সৃন্মম কীটুপু 
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এখন অপুবীক্ষণ.যন্ত্রে দেখা যাইতেছে, এই বন্ধের আবি: 
দকারের পূর্বে তাঁহাদের অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করিত 
না। কিন্তু এক্ষণে সেই যন্ত্রের সাহায্যে জলে ও আকাশে 

অগণ্য ও অনন্ত জীবলহরী' দেখিয়া লোকে বিশ্বপতির 

সৃপ্টি-কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে 
*পারিতেছে না। সেক্টরূপ এমন দিন এখনও আসিতে 

পারে, যখন অন্যান্য যন্ত্র আবিক্ক্িয়ার সহিত আমরা 

আরও কত কত নব নব জীবের দর্শন পাইতে পারি। 

কে বলিতে পারে, এমন দিন আসিতে পারে না? কালও 

নিরবধি এবং পৃথিবীও বিপুলাণ" সুতরাং কালে ও স্থান- 
বিশেষে সকলই সম্ভব হইতে পারে।। 
ূ নিষ্নলিখিত শবগুলির বানান ও অর্থ কর 

পদার্থ ব্যক্তিগত [তিগত মানবলাতি 

অভ্যন্তরে অবান্তর চেতনা চতুষ্পদ 

লক্ষণ পরিচিত নিশ্শল দূষিত 

মিতদারণ পু্টিপাধন ক্রিয়া প্রতিদিন 
যোদ্রনা : ক্ষীণতর শ্বাস প্রশ্থান 

ব্যাঘাত অচিরাৎ লয় অধিকাংশ 

হিহবা ত্বক ৷ অনুভব আস্বাদন 

পুত্বলিকা ইস্ত্রি ./সত্বেও স্পর্শন 

1" “কালোহীয়ং নিরবধিঃ বিপুলাচ পৃী”। ভবভূতি। 
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৪ 

দ্বার 

পুনঃপুন? 

মত্যণ 

প্রচণ্ড 

যম 

“ভয়ানক 

সুঙ্ষাদর্শনে 

বাযুস্তব্ন 

ভেক 

নিষ্টুরতা 

পিপীলিক! 

শিল্পনিপুপ 

ভ্রমণ 

ধর 

শিশু-পাঠি ) 

. নিবারণ মেষ অপূর্ব 
জনুকরপপ্রিয় শিল্পকৌশলের "অনুবর্তন” 

পরিবদ্ধিত সুখনীম। গদ্দিত 

আঁলয়ে , বিবিধ " জন্তপ্টচিতে 

পতিপুষ্ ষগডবলদাদি হলকর্ষণ 
বিধান বহন রজনীক্ে 

প্রহধী.  মুষিক বেতনতৃক্ 

শুভাকাঙ্ষী অসদ্ধ্বহার সরীস্প 

সর্পণশীল ক্ষিপ্রগতি অগ্রসর 

ক্রুরম্বভাব বলবতী লোমশ 

ততক্ষণাংৎ কালাম্তক ফণ! 

লালা নির্থত গোক্ষুর 
প্রাণঘাতক আপাঁততঃ  ধ্বংসবিধানের 
গ্রাণরক্ষা জীবননাশক ভক্ষণ 

ইষ্ট সংশোধন কচ্ছপ 

উৎ্সর্পণ উল্লম্ষন নিরীহ 

হেয় কমি যোন্গন। 

ভ্রমর পতঙ্গ ক্লেশদায়ক 

ব্জঠ আহরণ নিরন্তর * 

আহত মধুচক্র কোষজাত 

পিচ্ছিল “ আবৃত শঙ্ক 
সম্তরণা মৎস্য রোহিত 



সুন্বাদ 

স্উপকারী ” 

পুক্ষপ্লিণী 

মলিনত। 

ংস 

নিমগ্ন 

মাগরবক্ষের 

অচিরকালমধ্যে 

সঙ্গত 

করাত 

সৃষ্টিকর্তা 

মঙ্গলময় 

আত্মগুভ 

অস্তিত্ব 

পূজ্য 

বিষাক্ত 

সাধারণতঃ 

কুলার 

' প্ুচ্ছ 

আকুতিগত 

শিল্পকৌশল 

নিরস্তর 

চেতন পর্ধার্থ। 

তেজক্কর * বলকয় 

বিম়াক্ত * প্রক্ষেপ 

অধিকৃত ব্যাঘাত 

প্রা্টনা আর্য 
দ্বীপজ্ঞানে ' অতুল 

সামুদ্রিক যরৃৎ 

প্রবেশ ত্ঃক্ষণাৎ 

লক্ষ্টীকৃত স্নান 

একান্ত তীক্কাগ্র 

জালায় অস্থির 

ব্যতীত ঈশ্বর 

জগৎ শুভাশুভ 

"তদীয় অবনতমস্তকে 

কূর্তব্য সন্গিধান 

প্রাণিজগৎ তীব্র 

ত্য সৌন্দর্য্য 
বৃক্ষশাখা নির্্মাণপূর্ব্বক 
আহারান্বেষণ পক্ষতি 

হাল সম্তরণ 

সাম্য বাযুসাগর 
| ভূয়সী গ্রশংস 

বৈষম্য গঠন 

ণ৯ 

তৃপ্তিকর 

প্রতিনিয়ত 

প্রতিদিন 

চাতুন্মাসা 

জলধিজল 

উভ্টীম্বমান 
লক্ষ্য 

জলমগ্ন 

দত্তপাটা 

কটি 

নিশ্চয় 

অতীত 

উদ্দেশ 

অত্যন্ত 

ব্যবস্থা 

কোটর 

ভীত 

পশ্চাতে 

সমর্থ 

অদ্ভূত 

অন্থত্র 

দেহ. 



শই শিশু-পাঠ। 

আয়তন : অন্তর্জাতীক্" শ্বতন্ত্শ্রেণী বায়স 

ু্ধ উদ্বেজিত' হৃদয় গলিত 

ঝালাপাল! ' অলক্ষিততাবে হঠীৎ প্রত্যুষে 

জাগরিত নিত্য প্রতিনিয়ত € উত্তেজিত 

জাতিশ্মর শাপত্র্ট পূর্বজন্মা স্থৃতি 
জাগরূক অভিহিত সংস্কৃত কাবা 

অন্তঃপুর রাসুকহা| পিঞগ্রবন্ধা কথোপকথন 

সারিকা! বিভ্বি্ন'. তারতম্য মিষ্ট 
সমস্বরে প্রকৃতি একতানিক গায়কশ্রেণী 

স্থমধুর সঙ্গীত অতক্ত অন্তর 

ভগবস্তৃক্তি উদ্দীপিত তান উদ্ভাবিত 

হৃদয়নিহিত কবিত্বউৎ্স আদর্শ সমাবেশ 

বিপুপভাবে সুষম! পরাকাষ্ঠা কারুকার্ম্য 

অস্থকবণ অনুরূপ সহশ্র নির্বাচন 

মহিলাগণ পালক শিরস্াণ শোভিত 

ব্যবহার ক্রীড়া শকুনী গৃধিনী 
কদাকার প্রকৃতি পরিফরণ সবিশেষ 

সংসাধিত পুতিগন্ধবিশিষ্ট বসামাংসাদি পৃত 
সরোবরের সারসার্দি কাননের শোভা 

সম্বর্ধন কুম্থুমের হ্যা বিহঙ্গনিকুজন 
অও অগুজ ডিন্বা জীব-পরিধর্তন 

উৎপন্ন ভগাকার ছিজ গ্রসব 



স্বভাবজ 

পক্ষিশাবক” 

সম্পূর্ণূপে 
অলৌকিক 

নৃমিংহমুস্তি 
কবিকল্পন! 

যুগাস্তর 

নুগ্রীবাদি 

পরিহাস 

যন্ত্র 

সাহায্য 

বিশ্বপতি 

নিরবধি 

আখ্যায়িক! 

চেতন পদাধ। 

পন্দতি উত্তাপ 

স্থলতঃ সুক্ষ 
নির্ণয় পরী 

বীরত্ব কাহিনী 
বর্ণন! উপাখ্যান 

ভাষায় অসম্ভব 

পরিণতি জ্সাবুনতি 

সখ " গ্রতিরোধ 

জীবসন্বন্ধে কীটাণু 

আবিষ্কার স্বীকার 

অগণা অনস্ত 

আবিষ্ষিয়। নব 

পৃথবী পুল! 

শ্রবণ অদ্ভুত 

ভারতের প্রদান প্রধান প্রদেশ। 

১। ঘআধ্যাবর্ত। 

ক। হিমালয় প্রদেশ। 

এ 

তাপাধিক্য 

অর্ধ 

জটাযু 
রমণী 

ংবাদপত্র 

যুগপরিবর্ভন 

বানবরাজ্ত » 

পুরাণ 

অণুবীক্ষণ 

আস্ত 

জীবলহরী, 
দর্শন 

সম্ভব 

কাব্য 

কাশ্মীর, সর্শ,র, গাড়োর়াল, কমাধুন, নেপাল, ভোট ও সিকিম। 
থ। মধ্য প্রদেশ। 

লাহোর, দিল্লী, অযোধ্যা, বেহার, রেওয়া, বুন্দেলখণ্ড, রাজ- 

পুতানা, আগরা, এলাহাবাদ, সিন্ধু, বচ্ছ, গুজরাট, মালব, 

সেন্ধিয়। রাজ্য, হোলকার রাঙ্্য, বাঙ্গালা, আগাম ও মুল্তান | 



ৰ্ঃ শিশু-থাঠ। 

২৭ দর্ঘক্ষণাপথ। 
ক। নর্মদা-প্রদেশ। 

খান্দেশ, গোন্দয়ানা। উড়িষ্যা, বিবার, আরাঙ্গাধাদ, হায়- 

দরাবাদ, উত্তর সরকার, বিজাপুর, মারা, কঙ্কম। 

খ। কষ্কাপ্রদেশ। 
দোয়ার, বালাঘাট, কর্ণাট, তুলব, মহীস্থর, কাঁনাঁড়া, মলবার, 

“্কূর্গ, কোচিন, কা, ভ্ফিড় এবং ত্রিবাঙ্কোড় | 
€ 

দ্বিতীয় পাঠ। 
উত্তম বালক। 

(১) 
উদ্িয়া প্রত্যুষে আমি প্রকুল্প-অন্তরে, 
স্মরিয়া বিভূরে যাই উদ্যান প্রান্তরে ; 
ভ্রমিয়া কিয়গ্ক্ষণ সেবি সমীরণ, 

ফিরিগো গুঁহেতে পুনঃ পুলকিত-মন। 
(২) 

বসিয়া পাঁঠেতে মন করি নিবেশন, 
নয়টা পর্য্স্ত পড়ি হইয়া তম্মন, 

স্নান করিবার তরে যাই নদদীতীর ; 

নদীতে করিয়! সান, করিগে। আহার । 



উত্তম বালক । ৭৫ 

রি € রি ) ক 

আহার করিয়! ক্ষণ 'করিগো বিশ্রাম, 
অনদুঘপ্ট কাঁলমাত্র লইয়! বিরাম, 
বিদ্যালয়ে যাইঞ্ল'য়ে বই আপনার, 

যখাস্থানে বসি পাঠ শুনি গবাকার। 

( ৪.) 
অক্কিত করিয়ু* রাখি হ্ৃদে আপনার, 

শিক্ষক বলিয়! দেন যাহা হিতকর ; 

যে জন না রাখে মনে গুরু-উপদেশ, 

সে জন নিশ্চয় শেষে পায় বছু ক্লেশ। 

ৃ (৫ ) 
সমপাঠিগণে কভু নাহি দেই গালি, 
সবে ভালবামি আমি দ্বেষাদ্বেষ ভুলি ; 

সকলে তাঁইতে ভাল বাসেগো আমায়, 

বিদ্যালয় তাই মোর গৃহ-তুল্য হয়। 

(৬) 
চারিটা বাজিলে আসি গ্রহে পুনরায়, 
গুহেতে আসিয়া শ্রান্তি করি বিদুরণ 

কিছু জলযোগ করি বসি পাঠনায়, 

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িয়া করিগো ভ্রমণ | 



প্ শিশু-পাঠ। 

(৭৭) 
সন্ধ্যা-সমীরণে স্নিগ্ধ করি দেহ মন, 

গৃহেতে ফিরিয়া আসি করি উপাসন ; 
উপাসনা-অন্তে বসি পাঠে পুনরায়, 
পাঠান্তে আহার করি যাইগে। শয্যায় । 

(৮) 
ল্মরিয়! ঈশ্বরে নিত্রা 'ঘাই গাঁঢতর, 

না দেখি কুন্বপ্র কভু বিভীষিকাময় ; 
সার ঘণ্ট। কালমাত্র থাকিয়। নিদ্রায়, 
আবার প্রত্যুষে উঠি ভজিগো ঈশ্বর । 

(৯) ূ 
এইরূপে সুখে দিন যায়গো আমার, 

স্বাস্থ্যহানি মনস্তাপ পাইতে না হয়; 

বিভুর চরণীশ্রিত ভবনের কি ভয় ? 
কি ভয় তাহার যার সহায় ঈশ্বর ? 

€ ১৭ 9) 
সমপাঠী বন্ধুগণ ! করি অনুনয়, 
তোমরা সকলে লহ শরণ তাহার, 

স্থখেতে যাইবে দিন, লভিবে বিদ্যায়, 

রহিবে শেষেতে কীর্তি অনন্ত অপার। 



মানবজাতি। গ্৭ 

নিযললিখিত'শব্ব গুলির বানান ও অর্থ কর: 

গীতা প্রচুল্-নস্তর মরিয়া বিভুরে 
উদ্যান প্রান্তর, ভ্রমিয়। কিয়তক্ষণ 
সমীরণ সেবি পুলকিত নিবেশন 
তন্মন বিশ্রাম বিদুলয়ে  সবাকার 
অঙ্কিত শিক্ষক হিতকর উপদেশ 

নিশ্চয় সমপাঠিগণ. (ক্কাদ্বেষ গৃহতুল্য 
শ্রান্তি বিদুরণ "... জলযোগ পাঠন! 
শ্রিগ্ধ উপাসনা! অস্ত পাঠান্ত 
গাঢ়তর শযা! কুস্বপ্ু বিভীষিকায় 
মনস্তাপ স্বাস্থাহানি চরণাশ্রিত শরণ 
অনুনয় লভিবে বিদ্যা কীন্তি 

ভারতীয় ইংরাজ-রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত £-_ 
বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্জ্রাজ, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম গ্রদেশ ও 

অযোধ্যা, আসাম, মধ্যদেশ, বিরার, আজমির, বন্ধ এবং রুশ্ী। 

তৃতীয় পাঠ। 
মানবজাতি । 

যে সকল লক্ষণ দ্বারা মানবজাতিকে অন্াস্য প্রাণা 

হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে অসাধারণ 
ুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তি প্রধান। আর কোন প্রাণীর 



৮ শিশু-পাঠ | 

বুদ্ধিবৃতি ও যুক্তিশক্তি নাই, একথা আমরা, বলিন!। 

কারণ বাৰুএর কুলায়, মধুমক্ষিকার মধুচক্র, বন্সীকের' 
ৃগ্যয় গৃহ, বীবরের দারুছুর্গ ও লৃত তস্র সুত্র্নয় সেতু-_ 
দর্শন করিয়া কে বলিতে পার মানব ব্যতীত আর 

কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি ও খুক্তিশক্তি নাই। বিধাতা সকল 

জ্ম্পুকেই অল্প বিস্তর পরিয়াণে বুদ্ধিবৃত্তি ও যুক্তিশক্তি 
প্রদান করিয়াছেন। বুদ্ধিত্ত্তি ও যুক্তিশক্তি আছে 
বলিয়াই তাহার! বিবিধ উপায় উদ্ভাবন দ্বার। শত্রু হইতে 

আত্মরক্ষা আহারসামগ্রীর নির্বাচন ও সংবোজন দ্বারা 
ক্ষুধা হইতে প্রাণরক্ষা, এবং অন্যান্য বিবিধ বিপৎপাত 

। হইতে জীবন রক্ষা 
করিয়া থাকে। 

সেই বুদ্ধিবৃত্তি ও 

যুক্তিশক্তির উৎ- 

কষে মানুষ অ- 

্যান্তয প্রাণী হইতে 

শ্রেন্ঠ। পাশববলে পশুরা অনেক সময় মানু অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। সিংহ, ব্যাপ্র*, ভল্ল,ক, হস্তী, মহিষাদি সকলেই 

পাশররলে মানুষ. অপেক্ষা শ্রেষ্ট। কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানধলে 
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ভূঁহার উপর প্রভূত ক্ষমতা ,বিচালন ক্রিয়া থাক্ষে। 
মানুষ বাহুবলে উহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না 

বটে, কিন্তু বন্দুকাদি নে সাহায্যে তাহাদিগের উপর 
যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে” 

মানুষ অন্ত প্রাণিগণ হইতে আরও একটী লক্ষণে 

বিভিন্ন । মানুষ দুই পায়ের উপ্ঠুর ভর দিয়া সোজ* 

হইয়া দাড়াইতে পারে? পক্ষী্দের দুই পা আছে বটে, 

কিন্তু তাহার সোজ। হইয়া দ্রাড়াইতে পারে না। পশু- 

গণ চারি পায়ের উপর ভর দিয়া চলে। কীট পতঙ্গ 

সরীল্পাদ্দি কোন প্রাণীই সোজা হইয়। ঈ্াড়াইতে পারে 

না, সুতরাং তাহারা মানব হইতে পৃথক্। মানুষ 

পায়ের উপর ভর দিয়া যথা ইচ্ছা তথা যাইতে পারে? 
এই শক্তিকে তাহার চলতশক্তি কহে। তাহার চল" 

শক্তি পশুপক্ষীর সহিত সাধারণ। তবে তাহার সোজা 

হইয়া চলার শক্তি অসাঁধারণ। অন্যান্য প্রাণী হইতে 

মানুষের পার্থক্যের তৃতীয় লক্ষণ এই যে, মানুষের ছুই 
হাত আছে, এবং সেই দুই হাত দিয়! মানুষ ইচ্ছামত 

সকল, কন্মই করিতে পারে । বনমানুষ্* ও বানরের 

সহিত মানুষের এই লক্ষণ স্থুলতঃ সাধারণ। এই তিন 

শ্রেণীর প্রাণীই হস্তদ্বারা আহারসামগ্রীর আহরণ করিয়! 
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থাকে। তবে মানবজাতি (সই হ্তদ্ারা গৃহসামত্রী 8 
১০৪৮ রস্ততকরণে, বাসগৃহাদির এবং অন্যান 

১৯৬৭ _ স্ক্ীও সৃন্ষ শিল্পের নির্মাণে 
যেরূপ অসাধারণ পাঁরদ- 

শিতা দেখাইয়! থাকেন, 

অন্য কোন জন্তু সেরূপ 
দেখাইতে পারে না | অধি- 

কাংশজন্তুই অনাবৃত স্থানে 

বাস করে। এইজন্য তা- 

হাকে ঝড় ও বুষ্টিংএবং 

ত্রীত্র ও হিমাদি হইতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। কিন্তু 

মানুষ শিল্প ও বিজ্ঞানবলে ঝড়, জল ও রৌদ্র হিমাদি 

হইতে আপনাকে বিবিধ প্রকারে পরিরক্ষিত করে। 

তাহার গগণস্পর্শিনী অন্টালিকা, দুগ্ধফেণ-নিভ শঙ্যা, 

হৃখসেব্য গাত্রাবরণ, ন্নিগ্ধকারী ব্যজন ও অন্যান্য বিবিধ 

বিলাস প্রব্য-_তাহার পার্থিক ক্লেশের অনেক লাঘব 

করে! | 
_ মনুষ্যজাতির চতুর্থ লক্ষণ, তাহার আঁসঙ্গলিপ্ন| ৷ 

মানুষ সহজে একাকী থাকিতে চায় না। গৃহির্্মণ 

করিয়া মানুষ তাহাতে একাকী বাস 'করিতে পারে ন!। 
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পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, কলন্রে, পুত্রকন্তা ও দাস- 

দীসী ভিন্ন তাহার গৃহ শূন্য-_'অরণ্যবৎ। এরূপ ূহ্যগৃহে 
শৃন্যমনে বাস করা তাহার পক্ষে বিশেষ ক্েশকর। এই 
জন্য সে পরিবারবর্গে পঞ্দিবেষ্টিত হইয়া বাঁম করিতে 

ভালবাসে । পরিবারমধ্যে তাহার, হৃদয়-মুকুল সর্বব- 

প্রথমে বিকসিত হইতে থাকে শুদ্ধ মাঠের মধ্যে, 
একটা পরিবার একখানি বাটা 'নিশ্ীণ করিয়া থাকিতেও 
পারে না। ইহাতে তাহাদের সমস্ত অভাবও দুর হয় 
না, এবং প্রাণের সমস্ত আকাঙক্ষাও মিটে না। *এইজন্য 

অনেকগুলি পরিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাটা নির্মাণ করিয়া 
একত্র বাস করে। দকলে সকল কাজ করিতে পারে 

না, সুতরাং একজনকে যদি তাঁহার সমস্ত প্রয়োজনীয় 

দ্রব্য প্রস্তুত করিয়। 'লইতে হয়, তাহা হইলে তাহার 

জীবন ধারণ করা কঠিন হইয়া উঠে। যদি একজন 

লোককে ধৌতকার, ক্ষৌরকা'র, কুস্তকার, কম্কার, সূত্র- 
ধর, কৃষক, বণিক্, পুরোহিত, শিক্ষক, বিচারক প্রভৃতি 

সমস্তই হইতে হয়,তাহা হইলে তাহার জীবন বিড়ম্বনাময় 

হয়। এই জন্য পরস্পরের ন্বিধার নিমিত্ত মানবমগ্ডলী 

আপনাদিগের মধ্যে ক্কার্যাবিভাগ করিয়া লয়। এইরূপে 

বিভিন্ন-কাধ্যাবলম্বী লোকের একজ্র সমাবেশে গ্রাম নগ্ব- 
রর | 
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রাদির সি হইয়াছে । যেখানে অল্পসংখ্যক লোকের 
বাস, তাহাকে গ্রাম এবং যেখানে বহুসংখ্যর্ক লোকের 

বাস, তাহাকে নগর কহে। যে নগর্রে রাজ। বা রাজপ্রতি- 

নিধি বাস করেন, তাহাকে রাজধানী বা প্রধান নগরী 

কহে। . ভারত-সাম্রাজ্জীর প্রতিনিধি বাস করেন বলিয়া 
কুলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী । বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের 

অধিবেশন-স্থান বলিয়! ইহাকে বঙ্গ প্রদেশের রাজধানীও 

বলা যাইতে পারে। এইরূপ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এলা- 
হাবাদ, লাহোর প্রভৃতিও এক একটা প্রদেশের রাজ- 
ধানী।. সকল রাজধানী অপেক্ষা ব্রিটনের রাজধানী 
লগুননগরীইঞ্* জনসমাগমে ও সমৃদ্ধিতে সর্ববশ্রেষ্ঠ। 
এখানে ভারতসাম্রাজ্জী ভিক্টোরিয়। বাস করেন। ব্রিট- 
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নের শাসনুপ্রপালী নিয়মতন্ত্? অর্থাৎ ব্িটনেহবরী খ্রাহা 
ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন ন। । পার্লেমেন্ট-নামক মহা- 

সভা যে সকর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেন, তাহাকে সে 

সকল মানিয়া চলিতে হয়। "এই পার্লেমেপ্ট সভা প্রজা- 

গণের প্রতিনিধি দ্বারা সংগঠিত। ইহা দুই ভাগে 
বিভক্ত । হাউস্ অব্ লর্ডস অর্থ জমিদার প্রভৃতি 

সভা, এবং হাউস্ অব্ কমন্স ব! প্রজাসাধারণের প্রতি- 

নিধিগণের সভা। এই পার্লেমেন্টের সভ্যগণের মধ্য 
হইতেই মন্ত্রিমগুলী নির্বাচিত হয়। সেই মন্ত্রিমগুলীই 

প্রায় সমস্ত রাজকীয় কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন । 

এবং তাহাদের অন্যতুম ভারতসচিব.বা৷ ভারতের ফট 
মেক্রেটারীর পদে বৃত হইয়া থাকেন। ইনিই প্রকৃভ- 

প্রস্তাবে ভারতের হর্তী কর্তী ও বিধাতা । কারণ ভারতের 

গবর্ণর জেনেরেলকে ইহাঁরই কথায় চালিত হইতে হয়। 

ভারতের শাসনপ্রণালী যথেচ্ছাচার -প্রণালী। কারথ 

এখানে রাজপুরুষের! যাহ! ইচ্ছা! করিতে পারেন। 
» প্রথমে যখন মানবজাতি বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত, 
তখন কোনও দেশে রীতিমত শাসনপ্রণালী ছিল না। 

এক একটা জাতি এক এক স্থানে আধিপত্য করিতেন। 
এই সকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জাতি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে 
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সতত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতেন । এরূপ অন্ত্দাতীয় 
যুদ্ধ তাহাদের বলক্ষয় হইত, স্থতরাং তাহারা সহজেই 
বৈদেশিক শক্রর করকবলে পতিত হইতেন। এই 
সকল অন্ুবিধা নিবারণ করিবার জন্য অনেকগুলি সম- 

শ্রেণীক জাতি একত্র হইয়া এক একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠ! 
কররেন। অনেক দিনু প্রিয়া এই জাতি-দমগ্রি-সংগঠিত 

রাজ্যই জগতে আধিপত্য *করিয়া' আসিতেছিল। কিন্তু 
কাঁলের বিচিত্র গতিতে সেই নকল জাতির মধ্যে বিভিন্ন 

বিভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক আসিয়া জুটিতে 
লাগিল। ন্ৃতরাং ক্রমেই জাতিগত রাজ্যের অন্থবিধ! 

অনুভূত হইতে লাগিল। তখন সকলে একবাক্য হইয়া 

ভৌগোলিক রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। এক একটা 
নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যত লোক বসতি করে, তাহাদের 
সকলকে লইয়! যে রাজ্য গঠিত হয়, তাহাকে ভৌগো” 

লিক রাজ্য কহে। এখন প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র এই 
ভৌগোলিক রাজ্যের প্রাছুর্তাব দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
ভারতসাআজ্য একটা ভৌগোলিক সাত্রাজ্য, কারণ কতি- 
পয় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যস্থিত প্রজাবৃন্দ লইয়া এই 
সাভাছ্য সংগঠিত । ত্রিটন, ইতালী, জান্মাণী, চীন, 
জাপান প্রভৃতি সমস্তই এক একটী ভৌগোলিক. রাজ্য 
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বূ সাম্াজ। এক একটা ভৌগোলিক *রাজ্যের অন্তর 
ভূর্তি লোকসমূহকে এক একটী ভৌগোলিক জাতি 
কহে। প্রত্যেক ভৌগোলিক জাতির এক একটা জাতীয় 
নাম আছে। যেমন ভারতবাসী বলিলে, ভারতবর্ষের অধি- 

বাসিমাত্রকেই বুঝায়। তাহার অভ্যন্তরে হিন্দু, মুষলমান, 
ইহুদি, খ্রীষ্টান্ প্রভৃতি অনেক জাতি আছে। এই জন্পু্ 
ভূমিঘটিত নামকে জার্তীয় উপাঁধিও বলা যাইতে পারে। 
এই জাতীয় উপাধির অভ্যন্তরে ভাষা ও ধণ্মু লইয়! 

অন্যান্য উপাধিও হইয়া থাকে । যথা, বাঙ্গীলা-ভাষা- 

কথনশীল ব্যক্তিগণকে বাঙ্গীলী, উড়িয়া-ভাষা-কথনশীল 

ব্যক্তিগণকে উড়িয়া»আসা মীভাষা-কথনশীল ব্যক্তিগণকে 

আসামী, হিন্দিভাষা-কখনশীল ব্যক্তিগণকে হিন্ুস্থান 
বলিয়। থাকে । সেইরূপ ধাহারা হিন্দুধশ্মাবলম্বী, তাহারা 

হিন্দু,াহারা মুষলমানধন্্মীবলম্বী, তাহারা মুষলমান,-.. 
ধাহার! খ্রীষ্টানূধম্নীবলম্বী, তাহারা গ্বীষটীন্ নামে অভিহিত 

হইয়। থাকেন। এই সকল উপাধিদ্বারা একদেশের লোক 
হইতে অপর দেশের লোককে,, একভাযা-কথনশীল 
লোক হইতে অন্যভাষা-কথনশীল লোককে, এবং এক. 

ধর্মাবলম্বী লোক হইতে অন্যধর্মীবলম্বী লোককে পৃথক্ 
করা যাইতে পারে। সমোপাধিক ব্যক্তিগ্বণ পরম্পয় 
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সহাশ্ুভূতি-সূত্ধে গ্রধিত। ,এই সহানুভূতির, বেগ যে 
দেশের বা! যে জাতির মধ্যে বত প্রবল, সেই দেশ বা 

সৈই জাতি, জাতি-মঞ্চের তত উচ্স্থান অধিকার করিতে 

পারে। জাতীয় সহানুভূতির 'বেগ ইংরাজগণের মধ্যে 
অতি প্রবল বলিয়া ইংরাজ আজ জগতে এত আধিপত্য 
গ্রিতেছেন। ইংরা্-্বাজত্ব এত বিশাল হইয়া পড়ি- 

যাছে, যে সুধ্যদেব ইংরাজ-রাজ্য হইতে একবারে অস্ত- 
মিত হইতে পারেন না, অর্থাৎ পৃথিবীর যেখানেই 
কেন ূ র্ঘ কিরণ পতিত হউক্ না, তাহার কোন না কোন 

স্থান ইংর(জ-রাজত্বের অন্তভূক্তি হইবেই হইবে। 

বিশ্রামদাষিণী নিদ্রায় জন্ত্রসাধারণের সহিত মানব- 
জাতির সমান অধিকাঁর। জন্তুসাধারণ দিবসে পরিশ্রম, 

এবং জ্নীতে বিশ্রীমলাভার্থ নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে 
আশ্রয় লয় । মানুষের ন্যায় অধিকাংশ জন্ত্ুই নয়ন মুদ্রিত 

করিয়া নিদ্রা যায়। কেবল শশ প্রভৃতি কতিপয় জন্তু 

মাত্র নয়ন না মুদিয়! নিদ্রা যাইতে পারে। মানুষের হ্যায় 
অধিকাংশ জন্তই নিদ্রা যাইবার সময় শয়ন করে। তরে 
মানুষ শধ্য৷ প্রস্তত করিয়া তদুপরি শয়ন করে, কিন্তু 
অন্যান্য জন্তুর স্থপ্ডিলশষ্যার় শয়ন করিয়। থাকে। 

পক্ষীরা বসিয়া, এবং অশ্বাদি দীড়াইয়া নিদ্রা যায়। কুন্ধুর 



মানবজাতি। : . ৮৭ 

রূজনীতে প্রহরীর কার্ধ্য করে বলিয়া, সাধারণতঃ ছিবসে 
নিত যায়। গে! মহিষাঁদি ক্লান্ত হইলেই শয়ন করে ও 

নিদ্রা যায়। . যখন আমরা নিদ্রা যাই, তখন আমাদিগকে 
নিদ্রিত কহে, আর যখন জাগিয়! থাকি, তখন আমা 

দিগকে জাগরিত কহে। মানুষের পক্ষে ৭৮ ঘণ্টা 
নিদ্রাই পর্য্যাপ্ত। অতি নিদ্রায় ঝ অনিন্রায় শরীর কগ্ন*৪ 
মন নিস্তেজ হইয়া যায়”। পঞ্ পক্ষী সাধারণতঃ প্রায় 
সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায়। পরিশ্রম না করিলে, আহার- 

সামগ্রী ভাল জীর্ণ হয় না। অজীর্ণ হইলে গাট' নিত্রা হয় 
না। নিদ্রা গা না হইলে আমাদের মস্তিক্বের ক্রিয়া কিছু 

কিছু চলিতে থাকে। সেই সময় আমরা বিবিধ স্বপ্ন 

দেখিয়া থাকি। মানুষের ন্যায় অন্যান্য জীবও স্বাপ 

দেখে কি না, বলিতে পারি না। অসংলগ্ন ও অবারিত 

চিন্তামালাই স্বপ্ন। এক জাতীয় চিন্তার উপর অন্- 

জাতীয় চিন্তা এরূপ অসন্বদ্ধভাবে আসিয়া পড়ে যে, 

জীগরিত হইয়া আমরা সেই চিন্তাবলীর সূত্র খু'জিয়া 
“পাই না। 

নিয়নলিখিত শবগুলির বানান ও অর্থ কর £_ 

বান্দীক মুগ্ধ গৃহ দারুতুর্গ ল্তাতন্ত 

হুত্রময় বুদ্ধিবৃত্তি যুক্তিশক্তি মধুচক্র. 
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কুলা উদ্ভাবন , নির্বাচন মৃংযোজন , 
বিপৎপাত বিচালন পাশব আহরণ 

পারদর্শিতা অনাবৃত বিজ্ঞান , ছুপ্ধফেননিভ 

স্থথসেব্য গাজাবরণ * লিিকারী ব্যজন 

বিলাস আসঙ্গালগ্সা পার্থিব কলঙ্ত 

সুচিৰ হর্ভীকর্তী, যথেচ্ছাচার বিচ্ছিন্ন 

শাষনপ্রণাদী সমরাঞ্জনে অবতীর্ণ সমশ্রেণীক 

বৈদেশিক জাতিসমরহ্ি প্রতিষ্ঠা আধিপত্য 

ভৌগোলিক ুত্রপাঁত প্রাছর্ডাৰ ধোৌতকার 
ক্ষৌরকার কুস্তকার কর্মকার সুত্রধর 
বণিক্ কৃষক পুরোহিত্ত. বিচারক 

বিড়ম্বনাময় সমাবেশ অধিবেশন পালমেণ্ট 

নিয়মতন্ত্র ব্রিটনেশ্বর  নির্ধাচিত প্রতিনিধি 

বিধিবদ্ধ ভাষাকথনশীল ধর্মাবলম্বী সমোপাধিক 

সহাম্ভৃতি অন্তমিভ জাতিমঞ্চ  বিশ্রীমদায়িন 

স্থগিল নিস্তেজ রুগ্ন অজীর্ণ 

মস্তি স্বপ্ন অবারিত চিস্তামালী অসন্বদ্ধ 

ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী নগর £--করাচী, কামে, ভড়ৌচ, 
সুরাট, বোস্বাই, রত্বগিরিগোয়া, ম্যজালোর, ভেঙ্লিচেরি, কল্পি- 

কষ্ট, কোলাচল, নাগপট্টন, পণ্ভীচেরী, মান্্রাজ, মছলিপ্টন, পুরী, 
বালেশ্বর, চট্টগ্রাম, আকায়েব, রে ন, টেবয়, মৌলমিন, মুগ্নী। 



ঘটিফাধস্তর ব! ঘড়ি। ৮৯ 

চতুর্থ গাঠ। 
ঘটকাযন্ত্র বা! ঘড়ি। 

১। যীহার! সময়ঞ্ক বনুমূল্য জ্ঞান করেন, এবং 

িিটাবসিনাহা করেন, ঘড়ি 

শহাদিগ্নের পক্ষে বিশ্ত্ত 

প্রয়োজনীয়। ইহা অলম 

ব্যক্তির উপযোগী নহে। 
কারণ যাহারা” সময়ের 

মূল্যই বুঝে না, তাহার! 
সময়-সুচক ঘড়ির ব্যব 

হ'র জানিবে কিরূপে ? ” 

চিপ? রহিয়াছে উহ! ঘড়ির ছবি। উহার 
শুল ছোট কীটাঁটা ঘণ্টা সূচনা করিয়া! দেয়, অর্থাৎ এ 
কাটাটা যখন যে ঘণ্টার চিত্রের সহিত মিলিত হয়, তখন 
ততটা বাজে। ৃ 
1), ড, স,ঘা ঘাাঘাা, [5 সু, সাঙ্া 

এই বারটা সাঙ্কেতিক চিহব, ৯ ২৩, ৪, ৫, ৬ ৭৮, ৯, 
১০, ১১ ও ১২-_ ক্রমান্থয়ে এই কয় ঘণ্টার দ্যোতক। 
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বখন্* ছোট কীটাটী একের (7) সহিত মিলিত হইবে, 
তখন ঠিক একটা বাজিবে। একটার ঘর" হইতে ছুই- 

টার ঘর যাইতে ইহার একঘণ্টা লাগে। .বাঁর ঘণ্টায় 
এই কাটাঁটা সমস্ত ক্রটা ঘুরিয়া আবার একটার ঘরে 
আইসে। আর এ যে বড় কীটাটা দেখিতেছ, উহা! এক 
্ষ্টায় সমস্ত চক্রটা প্রদক্ষিণ করে। প্রথমটাকে ঘণ্টার 
কাটা ও দ্বিতীয়টাকে, মিনিটের কাটা কহে। ষাইট 

মিনিটে এক ঘণ্টা হয়। এ যে চক্রের গায় দীড়ীর ন্যায় 
অনেক দাগ দেখিতেছ, ওগুলি মিনিটের দাগ । জর্বব- 

শুদ্ধ চক্রে ষাইটটা দাগ আছে। ঘণ্টার কাটা এক 
ঘণ্টায় পাঁচ দাগমাত্র অতিক্রম করে, কিন্তু মিনিটের 
কাটা এক ঘণ্টায় বাইটটা দাগ অতিক্রম করে। 

৩। আর এ যে একটা সুন্ষন কীটা নিম্নচক্রে 
অনবরত ঘুরিতেছে, উহাকে সেকেগ্ডের কাটা কহে। 
উহা! এক মিনিটে এ ক্ষুত্র চক্রটা প্রদক্ষিণ করে। এক 
মিনিটে ষাইট সেকেগ্ড। চক্রশিরে বে যাইটটা দীড়ী 
বা দাগ আছে, উহারা সেকেণ্ডের দ্যোতক। এই 

কাটাটা এক সেকেণ্ডে একটামাত্র দাগ অতিক্রম করে। 
8৪1 এই কীটা তিনটা ইস্পাতের স্প্রিং দ্বার চালিত 

হয় । প্রথম দুইটা কাঁটা যে প্প্রিং দ্বারা চালিত হয়, 
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তাহা ঘড়ির মধ্যস্থলের একটা গোল বাঁকে জড়ান থুুকে। 
সেই স্প্রিঙের তারটী ২৪ ঘণ্টায় একবার সমস্ত ঘুরিয়। 
বাঁয়। তাহার পর আঁবার তাহাকে জড়াইতে হয়; নতুব! 

সমস্ত কল বন্ধ হইয়া যা । *ইহাকে ব্লক ঘড়ী কহে। 
এতত্টিন্ন আর একপ্রকার ঘড়ী আছে, তাহা সোণা বা 

রূপার কোষে রক্ষিত। ইহাকে ১ওয়াচ্ বা ট্যাক্ঘচ্ডি 
কহে। যে চিত্রটা দেওয়া হইয়ছে, উহা ট্যাক ঘড়ির । 

৫ | যদি সময়ের সদ্ধবহার করিতে চাও, তবে যেন 

পড়িবাঁর ঘরে একটী করিরা ঘড়ী রাখিও। যে সময় 
যে বই পড়িবে, বলিয়। স্থির করিবে, ঘড়ী দেখিয়! প্রতি- 

দিন সেই সময় সেই বই পড়িবে । বিশেষ প্রতিবন্ধক 
না হইলে, কিছুতেই তাহার অন্যথা করিও না। তাহ 
হইলে দেখিতে পাইবে যে, সেই নির্দিষ্ট সময় সেই 
নির্দিষ্ট বিষয় পড়িতে ক্রমশঃ তোমার আগ্রহ বাড়িবে। 

সেই সময় সেই বিষয়ে মন সহজেই অভিনিবিষ্ট হইবে। 
এইরূপে তুমি অতর্কিততাবে উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতে থাকিবে । নিয়মিত সময়ে নিপ্মমিত কাজ করিতে 

ন! শিখিলে, কেহ কখন বড় লোক হইতে পারে না। 

৬। তুমি যদি নিয়মপূর্ববক কোনও কাজ না কর, 

তাহা হইলে তোমার কোনও বিষয়ে সহজে মন:সংযোগ 
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হইত্রে না। ভোঁমার চঞ্চল মনোহরিণী নিয়তুই ছুটিতে 
থাকিবে। তাহাকে বশে আনা তোমার দুর্ঘট হইবে। 

কিন্তু তাহাকে নিয়মরূপ রজ্জ্ুতে আবদ্ধ কর, দেখিবে 

সে স্বভাক-্থলভ চপলতা ভুলিয়া ছায়ার ন্যায় তোমার 
অনুবর্তন করিবে।' আপনাকে নিয়মাধীনে আনিতে 
হইলে ঘড়ীর একান্ত প্রীয়োজন। 

৭। বর্তমান সভাতার প্রধাম উপাদান এই ঘটিকা- 
যন্ত্র। এই ঘটিকাযন্ত্র আবিষ্কৃত না হইলে, বাম্পযান, 
তড়িত্বার্ভীবহ প্রভৃতি সভ্যতার কীর্তিস্তস্ত-সকল কার্ধ্যকর 
হইতে পারিত না । বিশালসাস্রাজ্যসকলের জটিল কার্য্- 
কলাপের সামঞ্জস্য রক্ষা হইত না! অধিক কি, সভ্য 
সমাজসকল অসভ্য আরণ্য সমাজে পরিণত হইত। বলা 

বাঁছল্য যে, এরূপ ঘটিকামন্ত্র প্রতিগৃহে পরিরক্ষিত হওয়া 
উচিত। 

৮1 আমাদের দেশের লোকে ইহার আবশ্যকতা 

আজও পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্ত 
ইংলগ্তের লোফে ইহার আবশ্যকতা এতদূর বুঝিয়াছেন 
ষে, সাষান্য কৃষকের কুটারেও একটী করিয়া! ঘড়ী পরি- 
রক্ষিত হয়। অধিক কি, সামান্য শকটবান্ পর্য্যস্তও 

যঙ্গে একটা করিয়া ট্যাক্ঘড়ী রাখিয়া খাকে। একজ, 



ঘটিকাযন্ত্র বা ঘড়ি। নও 

গাড়ওয়ানূকে ঠিক যে সময় আসিতে বলিবে-_েম্বড়ী 
ধরিয়া ঠিক সেই সময় আসিবে । সময়ের এত মূল্য 
বুঝেন বলিয়াই ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসি- 
বুন্দের এত উন্নতি । শিশুগণ ! তোমরা যদি নিজের 

উন্নতি করিতে চাও এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের 

দেশকেও যদি উন্নতি-সৌধের উচ্ভূতম শিখরে তুলিন্তে 
চাঁও ত, এই শৈশব হইতেই সময়ের সদ্যবহার করিতে 
শিখ। 

পাঠাস্থত নিশ্ললিখিত নূতন শবগুলির বানান ও অর্থ 

কর £- 

জ্ঞান বহছুমুল্য “জম্পূর্ণরপে জময়-হচক হুচন॥ 

স্থল. উপযোগী সদ্যবহার অতর্কিতভাবে মিলিত 

চিহি ব্যবহার প্রয়োজনীয় নিয়ম-পুর্বক দ্যোতক 

চক্র শিরোদেশ প্রতিবন্ধক মনোহরিণী চালিত 

হুক মান্ষেতিক অভিনিবিষ্ট ঘটিকাযন্ত রপ্ষিত 

বন্ধ প্রদক্ষিণ অগ্রমর তড়িদ্বার্ভীবহ অন্যথা 

রোধে সর্ধবশুদ্বা মনঃসংযৌগ শকটবান আগ্রহ 

ছায়া! অতিক্রম বর্তমান অধিবাসিবুন্দ উন্নতি 

রজ্কু উপাদান আবিষ্কৃত উন্নতি'শৈল নিয়ত 

সভ্যতা সামান্য বাছল্া শিখর . শৈশর, 
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ছার্দদাণ-সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্র রাজযদকলের নগরাবলী ১ 

বাতেরিয়ামিউনিক্। স্বাধীন নগরাবলী-- 

ওয়্াটেম্বর্গ--মিউনিকৃ। * হ্যাম্বর্গ; ব্রেমেন্। 
স্যাক্সনি--ডে্স্ডেন্; শীপ্বিগ। 
বেডেন্__কারেল শর ভীডেল, বর্। 
মেক্লেম্বর্থ +রস্টক্ | 

পঞ্চম পাঠু। 
কুর্যয। 

(১) 
হে রবি তোমায় কেন পূজে আধ্যগণ-_ 
জানে না জগৎ! তুমি হও তেজাধার ; 

তোমার বিহনে এই বিশ্ব অন্ধকার ! 

তোম! বিনা জীবগণ বাঁচে না কখন । 

(২) 
উজ্জ্বল আলোক তব আছে সর্ববক্ষণ-_ 

ধরার উপর, যদা দিবস হেথায়__ 

মেকৃসিকে। প্রদেশে হয়, রজনী তখন ; 

তৰ কর আহরিয়ে জলে গ্রহগণ। 
« মেক্সিকো উত্তর আমেরিকার একটান্প্রধান প্রদ্বেশ॥ এরূপ প্রবাদ 

আছে যে, এই প্রদেশ এক সময়ে মহীর।বণের রাজ্য ছিল। রাম ও লক্ষণ 
মহীরাবণকে বধ করিবার জনা তথায্ গমন করিয়[ছিলেন। এখানে আজও 
হি দেব-মলির আছে। 



, সুর্য |. 

(১4 
শষ্যায় শুইতে যাই, আমরা যখন, 

শষ্য হ'তে উঠে তার! তব কৃপাবলে-_ 

আগন কাজেতে খয় স্বকালে বিকালে ; 
গ্রহমগ্ডলী তোমায় করে প্রর্দক্ষিণ। 

(৪ ), 
আছযে এমন দেশ দুরে অবস্থিত, 
অদ্ধেক সময় যথা নিশা বিরাজিত ; 

অতীত হইবে কত সপ্তা, তবু তারা 
পাইবে না আলো, হেরিবেনা কভু ধরা। 

ৃ (৫ ) 
কিবা রাত্রি কিবা দিন, সদ! অন্ধকার ! 

কিন্তু ততোধিক ইহা বিম্ময়জনক, 

কিছুকাল পরে গত হ'লে অন্ধকার, 

ছয় মাঁস ক্রমাগত রহিবে আলোক । 

(৬) 
যখন শয্যায় তুমি হইবে শয়ান, 

নির্্বল স্ুনীলাকাশে ভুলিবে তপন ; 

ক্রমাগত কত সপ্তা নিশি না আসিবে, 

দিবসের আলে! সদা গগণে রহিবে। 
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পাঁঠুস্থিত নিয়লিখিত কঠিন শব্দগুলির বানান ও অর্থ কর :-. 
হুয্য জগৎ _.. তেজাধার জীব "গ্রহমণ্ডলী 

আর্য অর্ধেকে অন্ধকার গ্রন্থ বিন্ময়জনক 

রূপা অতীত প্রদক্ষিণ রবি ততোধিক 

তারা আলোক ,বিরাজিত নিশা অন্ধকার 
ভারতের পণ্য দ্রবা--তঙুল, চিনি, নীল, কার্পাস, রেসম, 

গাঁপা, পাট, শোণ, লবণ অহিফেন প্রভৃতি । 

ষষ্ঠ পাঠ। 

পক্ষীর স্বভাবজ জ্ঞান। 

১1 কেমন স্ুন্বররূপে ও স্থকৌশলে ছোট ছোট 

গাথী গুলি স্থকোমল ও ঈষদুষ্ট বাসীগুলি প্রস্তত করে, 
এবং কেমন যত্বে তাহাদিগের ছানা গুলিকে রক্ষণা- 

বেক্ষণ করে ! প্রাতে নীড় পরিত্যাগ করিয়া কত দিক্ 

দেশাস্তর হইতে আহার সংগ্রহ করিয়া! আনিয়া তাহা- 

দিগের ক্ষুধ। নিবৃত্তি করে ! | 

২। তাহাদিগের যত্ব এই স্থানেই সমাপ্ত হয় না। 

কারণ যেমন এ ছানাগুলি উড়িতে শিখে, কেমন করিয়া 
পক্ষ বিস্তার করিতে ও উড়িতে হয়, ধাড়ীগুলি তাহা- 

দিগের ছানাগুলিকে তাহা শিক্ষা দেয়। আর এমন 



পক্ষীরঃস্বভাবজ্গ জ্ঞান । ৯৭ 

অনভুত কৌশলের সহিত তাহারা ছানা গুলিকে খাদ্যা দ্রব্য 
ঈংগ্রহ করিতে শিখায় যে, দেখিলে নিশ্চমব বোঁধ হয়, 

যেন ঈশ্বর ইহাঁদিগকেও আমাদিগের ম্যায় যুক্তিশক্তিতে 

বিভূষিত করিয়াছেন । 
৩। ঈশ্বর পক্ষিজাতিকে ও অন্যান্য মানবেতর 

প্রাণিগণকেও একটা কার্যকরী মনোবৃত্তি দিয়াছেনু। 
ইহাকে আমরা তাঁাদিঞ্চের "ম্বাভাবিকী বুদ্ধি বা 
স্বভাবজ জ্ঞান বলি; এই জ্ভানিশক্তি-বলে তাহার। 

আপনাদিগের অপরিহাধ্য অভাবগুলি পুরণ করিয় 

লয়। 
৪। ইহা কি শোচনীয় বিষয় যে মানুষ শুদ্ধ আত্ম- 

স্খের জন্য এই নিরীহ জীবগণের প্রাণ হরণ করিযধা 
থাকেন। অনেকে শুদ্ধ লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য তাহী- 

দ্রিগকে গুলি করিয়া মারেন। কেহ কেহ ব। তাহা- 

দিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে পিপ্রর-বদ্ধ 

করিয়! রাখেন। ইহা অতিশয় নিষ্ঠ'রতার কাধ্য। ইশ্বর 
যে জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন, অকারণে তাহার প্রাণনাশ 
করায় কাহারও অধিকার নাই; এবং তিনি যে স্বাধীনতা 
দিয়াছেন, বিনা অপরাধে তাহা হরণ'কৰিলে . নিশ্চয় 

পাঁতকগ্রস্ত হইতে হইদে। অতএব শিশুগণ ! অতঃপর 

ছ 
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তোমুর! নিরীহ পণুপক্ষিগণের উপর অকারণ নিষ্ট,রত 
প্রদর্শন করিও না। 

'নিয়লিখিত শব্বগুলির অর্থ ও বানান*কর £---- 

হ্ুকোমল রক্ষণাবেক্ষণ নীড় নিবৃ্তি 

ঈষদুষঃ পিঞ্জর-বদ্ধ ক্ষুধা! সমাপ্ত 
পরিত্যাগ পাতক-গ্রন্ত পন্ম বিস্তার 

দেশাস্তর যুক্তিশ্বক্তি শিক্ষা অদ্ভূত 

[বভূষিত কার্যকরী ' লক্ষ্য কৌশল 

স্ভাবজ জ্ঞানশক্তি আত্মস্থ সংগ্রহ 

স্বাধীনতা পুরণ নিরীহ হরণ 
ভারতের প্রধান প্রধান নদী ও ততীরম্থ প্রধান প্রধান নগর 2--- 

নদী--নগর | 

্হ্মপূত্র--গৌহাটী, তেজপুর, ময়মনসিংহ | 

বুড়ীগঙগা- ঢাক] । 

যমুন1-_দিলী, আগ্রা, এলাহীবাদ, মথুরাঁ, বৃন্দাবন। 

গঙ্গা--বারাণসী, কাণপুর । 

ভাগীরথী--মুরশিদাবাদ, হুগলী, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, 
কলিকাত।। ও 

দাযোদর-_বর্ধমান।  খড়িয়া__কৃষ্চনগর | শৌণ-_বিহার,। 
গোমতী-লক্ষষৌ। কালী নদী-_মিরাট,। 



৭৪ 

১। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বিড়ীল অতি কষুদ্র। সে 

যখন ক্রোধে তর্জন গর্জন করিতে থাকে, তখন তাহাকে 
দ্র ব্যাত্র বলিয়া বোধ হয়। তাহার থাবা অতিশয় 

ধারাল। তাহাকে আদর করিলে সে থাবা এমনই সন্ত 

করে, যে তখন তাহার পা যেন মকমলের ন্যায় নরম 

প্রতীত হয়। কিন্ত তাহাকে রাঁগাইলে সে সেই থাবার 

অভ্যন্তরে লুক্কারিত নখাবলী দ্বারা আঁচড়াইয়! দেয়, এবং 

'আঁরও উত্তেজিত করিলে কামড়াইয়া লয়। 

, ২1 বিড়াল কুকুরের ন্যায় বুদ্ধিমান নহে। তাহার 

আসক্তি গৃহস্থের আলয়ে যতদূর আবদ্ধ, গৃহবামিগণের 

উপর ততদূুর নহে। ন্তৃতরাং বিড়াল প্রভুভক্তিতে কুবধু- 

রের ন্যুন। বিড়াল সতত আত্মস্থখের অন্বেষণে থাকে । 



১৯, শিশ্-পাঠ। 

প্রভুর কিসে মঙ্গল হইবে, তজ্জন্য সে বড় ব্যগ্র নহে। 
যদিও তাহারা গৃহস্তের বাঁটাতে বাস করে, তথাপি গৃহ- 
স্বামীর অধীনতা স্বীকার করে 'না। কুন্ধুর নীরবে 
সর্বপ্রকার বন্ধন সহ্য করিধে,কিস্থ বিড়ালকে বাঁধিলে সে 

প্রচণ্ড মুত্তি ধারণ করিবে। তাহারা বড় স্বেচ্ছাচারী ও 

এক-গুয়ে। হাজীর,দ্ুধভাত ও মাচ মাংস খাইতে দেও 

না কেন, বিড়াল ভুলিবার নহে। সেস্থৃবিধা পাইলেই 

গৃহস্থের আহারসামশ্্রী চুরি করিয়া খাইবে। 
৩। বিড়ালের ছানাদের জন্মের পরদিনও তাহা- 

দের চক্ষু কিয়ৎ পরিমাণে বোজা থাকে । বিড়াঁলী কিছু 
দিন ছানাগুলিকে ত্তন্যহুগ্ধ পাঁন করাইয়া, তাহাদিগকে 

ইন্দুর ও ছোট ছোট পাখী ধরিয়া খাইতে দেয় । 
৪1 বিড়ালের চক্ষুর সাহাঁষ্যে শিকার করে। 

ভাহর। স্থে। পাঁতিয়া থাকে, এবং শিকারের উপর পড়িয়া 

অতর্কিতভাঁবে তাঁহাকে ধরে। তাহারা সেই নিরীহ 

জীবদিগকে ধরিয়া তাহাদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ ক্রীড়া 

করে, এবং অবশেষে বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া! তাহাদিগকে 
মারিয়া ফেলে। 

৫1 বিড়ালেরা অল্প আলোকেই ভাল রা 
পীয়। অধিক আলোকে তাহাদিগের নয়নতারা সঙ্থীর্ঘ 



মিড়া্। ১৪০১. 

হইয়া রেখুঁমান্রে পরিণত হয়। রাবিতে সেই শঠারা 
বিস্তৃত হইয়া একটা সুদীর্ঘ বৃত্তে পরিণত হয়। : 
৬1 বিড়ালেরা"স্থগন্ধ বড়.ভালবামে। জল, শৈত্য 
বা'দুষিত গন্ধ তাহাদের 'শ্রীতিকর নহে। সূর্য্যের উত্তাপে 
রৌদ্র পোহাইতে এবং কোমল শষ্যায় শয়ন করিতে 
তাহারা অতিশয় ভালবাসে । 

৭। বিড়ালের দস্তপাটা খাদ্যদ্রব্য চর্ববণ করা অপে- 

ক্ষায় শিকারের বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করিতে অধিকতর সমর্থ। 

বিড়ালের! ইন্দুর গুলিকে চরণ কিচর্ণ করিয়া ভক্ষণ করে; 
তাহাদের অস্থিচন্ম, মেদমাংস, দত্ত ও লোম--সমস্ত 

একত্র তাল পাকাইর! গিলিয়া ফেলে । চিকিৎসকের! 
বলেন যে ইহাতে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়, কারণ 
শুদ্ধ মাংস তাহাদের পক্ষে অতিশয় তেজক্কর--স্ৃতরাং 

গুরুপাক। বিড়াল ইন্দুরাদি গৃহস্থের অপকারক জন্ব- 
গণকে বধ করে বলিয়াই- গৃহস্থেরা বিড়াল পুধিয়া 
থাকে। 

,৮। ঘাস বিড়ালের পীড়ার পূরম ওষধ। এইজন্য 
পীড়িত হইলেই তাহারা ঘাদ খাইয়া থাকে। সূর্য্য- 
কিরণও তাহাদের পক্ষে.আরোগ্য-কর। এইজন্য পীড়া 

হইলে অনেক সময় তাঁহারা রৌদ্রে পড়িয়া থাকে। 



১৬২ শিগু-পাঠ । 

৯। বিড়াল যদিও সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার করে 

না, তথাপি বিশেষ যত্ব করিলে অনেকটা বশীভূত হয়। 
তাহারা শিশুদিগকে বিশেষ ভালবাসে । বিশেষ অত্যা' 

চার করিলেও শিশুগ্ণকে সহজে কামড়ায় না বা খাম- 
চায় না। এইজন্য শিশুগণও তাহাদিগকে বড় ভালবাসে। 

7 ১০) অনেকে খিড়ালদিগের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠ- 
রতা! প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহারা কোনও খাদ্য- 
দ্রব্যে মুখদিলে তাহাদিগকে কখন কখন দৌতালা হইতে 
ফেলিয়া দেওয়া হয়। এরূপ নিষ্ঠঠরতা নিতান্ত গ্হিত। 

পাঠস্থিত নিমলিখিত শব্বগুলির বানান ও অর্থ কর £__ 

চতুষ্পদ লুক্কায়িত অভ্যন্তত্নে অদীনতা গৃহস্বামী 

অবশেষে প্রীতিকর গুরুপাক চিকিৎসক তেজস্কর 

বিড়াল ধারাল আসন্তি গৃতস্থ আলয় 

কুন্ধুর প্রচণ্ড ক্ুবিধা বিবিধ আলোক 

পরম ওধধ গর্হিত মুত্থি তন 
রৌদ্র মেদ মাংস আহার-দামগ্রী অতর্কিততাবে 

ইউরোপের উপদ্বীপ ঃ-- . 
্্যান্তিনেভিয়া, স্পেন, ইতালী, জট্ল্যাও, (পাশ্চাত্য ডেন্যার্ক ), 
প্ট,গ্যাল্ মোরিয়া (দক্ষিণগ্রীসে ), কোরিয়া (দক্ষিণ রুসিগ়ায়)। 



বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রতি উপদেশ। ১০৩ 

অফম.পাঠ। 

বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রতি উপদেশ । 

১। হে বিদ্যালয়ের ছাত্র! ভুমি যথাসময়ে উপ- 

স্থিত হইয়া, আপনার পুস্তকাদি লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে 
বসিবে এবং নির্দিষ্ট স্থানে বসিম্ব& কোন গোলমাল স্না 
করিয়া ধীরভাবে আপনার পাঁঠ অভ্যাস করিতে চেষ্টা 
করিবে। 

হ। যখুন শিক্ষকের নিকট তোমার পাঠ বলিবে, 

প্রত্যেক শব্দ স্পষ্ট স্পট করিয়া উচ্চারণ করিবে, 
দেখিও, যেন একটা কথাঁও অশুদ্ধ উচ্চারণ করা না হয়। 
কারণ কোনও কথা অশুদ্ধ উচ্চারণ করিলে, সে কার 
অর্থ তোমার সম্পূর্ণরূপে হৃদ্োধ হইবে না, এবং তোমার 
পড়া শুনিয়া আর কাহারও উপকার হইবে না । 

৩। পড়িবার সময় কমা, সেমিকোলন, দীড়ী প্রভৃতি 

ছেদচিহবগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। এক 
গুণিতে যতটুকু সময় আবশ্যক, কমার (,) নিকট ততটুকু, 

এক'ও ছুই গুণিতে যতটুকু সময় লাগে, সেমিকোলনের 
()) নিকট ততটুকু, এবং এক দুই ও তিন গুণিতে যত- 

টৃকু সময় লাগে, দড়ী 0) বা পুর্ণচ্ছেদ্ের €) নিকট তত- 



১০৪ শিশু-পাঠ। 

টুকু মংত্র থামিকে। ইংরাজীতে যেখানে পূর্ণচেেদ ব্যব- 
হৃত হয়, বাঙ্গীলাভাষায় সেই স্থানে দ্াড়ী ব্যবহার 

করিয়া থাকে । যেখানে বিস্ময়ের টিহ্ব 01) দেখিবে-_ 
দেখানে একটু থামিয়া বিল্ময়ের ভাব দেখাইবে__এবং 
যদ্দি পার, অস্তরেও একটু বিস্মিত হইবে। কোলনের 
চিহ্ু ৫) দেখিলে বুঝিবে"ষে, পুর্বেবের সহিত পরের যোগ 

আছে। যতক্ষণ কোন ছেদচিহু' না পাইবে, ততক্ষণ 
পড়িতে থাকিবে । 

৪। যে শব্দগুলি তুমি পূর্বের জানিতে না, সেই 
গুলির বিশেষ করিয়! বানান ও অর্থ করিতে হইবে । 

তাহা হইলে তুমি সেগুলি উত্তমরূপে শিখিতে পারিবে। 
ঘে শের অর্থ তুমি জান না, শিক্ষক মহাশয়ের নিকট 

তাহার অর্থ জানিয়া লইবে। অভিমানবশতঃ কখন 

শিক্ষকের 'নিকট আপনার মূর্খতা গোপন করিও না। 

ষাহাঁর ভাল করিয়া শিখিবার ইচ্ছা আছে, সে আপনার 

মুখভা গোপন করিয়া, শিক্ষক ও সমপাগী ছাত্রবর্গের 
নিকট আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চে 

করে না। . এরূপ করিলে তাহার দুধ চিরস্থায়ী 

হইয়া যায়। 

৫1 যদি তুমি প্রকৃত পণ্ডিত হইতে চাও, তাহা 



বিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রতি উপদেশ। ১.০৫, 

হইলে একু সময় ছুই কাজ, করিও না/ যখন পঞ্ড়তে 

বসিবে) তখন খেলার দিকে মন দিও না; অধিক কি, 

বাঁটীর বিষয়ও ভাবিও না; ভাবিও, যেন বিদ্যালয় ভিন্ন 
তোমার আর কোনও স্থান নাই। তন্ময়ত্ব ব্যতীত 

কোনও বিষয়ে সিদ্ধিলীভ হইতে পাঁরে ন!। . খেলাতে 

তোমার মন যেরূপ তন্ময় হয়, পা্ন্ত্রাতেও মনকে সেইরূপ 
তন্ময় করিতে চেফী কারিবে।" 

৬। আর একটা কথা_যদদি তুমি প্রকৃত, তজ্ঞানী ও 

সচ্চরিত্র এবং বড়লোক হইতে ইচ্ছা কর, ত হা হইলে 

তোমাকে বিশেষ মনোযোগের সহিত গুরুবাক্য শুনিতে 

ও তদনুসারে কাধ্য করিতে হইবে । খাহার! তোমাদের 

জন্য এত কঠিন পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাদের .কথায় 
ওদাসীন্য প্রকাশ করিলে তোমাদ্দিগের বিশেষ অমঙ্গল 

হইবে । তাহাদিগের প্রতি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করা 

তোমাদিগের একান্ত কর্তব্য । কৃতজ্ঞতা মানব-হৃদয়ের 

একটি প্রধান গুণ। যাহার এই কৃতজ্ঞতা-গুণ নাই, 
সেক্টনরাকার জন্তরবিশেষ। 

৭। যে সকল ছাত্রের সহিত তুমি একক্রে ৪ 

তাহাদ্রিগকে প্রাণের সহিত ভাল বামিবে। ভালবাসা” 

শিক্ষার এমন স্থান আর পাইবে না। বিদ্যালয়ের ন্যায় 
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নিঃস্বার্থ প্রেমশিক্ষার স্থল আঁর নাই। তোমাদের 
কোমল দেব-হৃদয়ে এখনও স্বার্থের তরঙ্গ উঠে নাই। 
এই সময়ের ভালবাসাঁ চিরদিনের মত হৃদয়ে অঙ্থিত 
হইয়া থাকিবে । এমন সরল ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা 
জীবনে আর কখন অঞ্জন করিতে পারিবে না। তাই 

বলিতেছি, সমপাঠিগত্ক্কে সমভাবে প্রাণ ভরিয়া ভাল 
বাসিয় লও | দ্েবত্ব লাভ করিবার এমন সুবিধা আর 

পাইবে ন। 

৮। সমপান্িগণের গায় কখন হাত তুলিও না, 
কখন তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিও না, কখন তাহা- 

দ্রিগের নাম খারাপ করিয়া ডাকিও না, এবং প্রীণান্তেও 

তাহাদিগের প্রতি কটুক্তি প্রয়োগ করিও না। 

৯। তুমি যাহাদিগের সহিত খেল! করিবে, দেখিও, 

তাঁহারা ষেন সকলেই সচ্চরিত্র হয়। যেসকল ছাত্র 

লোককে শাপ দেয়, কথায় কথায় শপথ গ্রহণ করে, এবং 

মিথ্যা! কথা কহিতে ও চুরি করিতেও কুস্তিত হয় না, 
এরূপ ছাত্রগণকে কখন ক্রীঙাঁসহচর করিও না। টির- 

প্রবাদ আছে, যে সংসর্গ হইতেই দোষ গু৭ উৎপন্ন হইয়া 

থাকেণ। অতএব কুসংসর্গ সর্ববথ! পরিহার করিবে। 
1 সংর্গজাঃ দোষগণাঃ ভবস্তি। 
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পাঠস্থিত্ নিম্নলিখিত কঠিন শববগুলির বানান ও অর্থ কৰ্ত 

উচ্চারণ প্রতিপন্ন সিদ্ধিলাভ পরিহার 

অশ্তুদ্ধ বিশ্বদ্ব গোপন পণ্ডিত 

প্রক্কত সংসর্গ  * উৎপন্ন সর্ব! 
ছেদচিহ সমপাঠী সচ্চন্দিত্র গুরুবাক্য 

উত্তমরূপে চিরপ্রবাদ কুসংসর্ণ 'শাপ 

অভিমানবশত্তঃ শপথগ্রহণ * ত্রীর্টীসহচর 

এসিয়ার প্রধান প্রধান দেশ, দ্বীপ ও নগর £-- 

, ভারতবর্ষ --কলিকাতা, ঢাকা, মুরশিদাঁবাদ* পাটনা, 

বারাঁণসী, এলাহীবারদ, লক্ষৌ, কাণপুর, আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, 

সুরাট, পুনা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ। 

তুরস্ক_স্মর্ণা, আলিপো, ড্যামাম্কস্, জরুজেলেম্, বোগ্দাদ্, 

যোস্ুল্, বস্রা, ট্রেবিজন্দ, মক্কা, জিদা ও মেদিনা। 

পারস্থ--তেহেরান্, ইম্পাহান্, বুসাঁর্, সীরাজ, হাঁমাদান্। 

আফ্গানিস্থান--কাবুল, কাঁন্দাহার, হীরাঁট্, বাদাক্সান্। 

বেলুচুস্থান__খেলাট। 

্রক্মদেশ__রেঙ্গুন্, মার্টাবান্, মূলমেন্, মাই, মানাল, 
আভা ও অমরাপুর । 

" শ্যামরাজ্য-ব্যাঙ্কক (রাজধানী )1 
চীন--পেকিন্, নাক্কিন্, স্তাঙ্গাই, লিখ পো, আময়, 

ক্যাণ্টন্। : 
তিব্বত--লাস। (বান্বধানী )। 
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জংপাঁন--জেড়ো! (রাজধানী ), যিকোহাম]। 

জাভা-_ব্যাটেভিয়া (রাজধানী )। 

সুমাত্রী--আচিন্ (রাজধানী )। 

ফিলিপাইন্ ্ীপপুঞ্জ__মানিল্লা (নুষন্ দ্বীপে )। 
স্বাধীন তুরস্ক-_বুখাগ্না, খীভা, থাস্যর, যে্কনদ, খোটান। 

. এসিয়াঁটিক রুসিয়া--তোবলস্ক, ইর্থটক্ক, সমরকন্দ, খোকন্দ, 
কাট ম, কার্স, আঙ্গাহান , 

ট্রেটস সেটেল্মেপ্ট--পিনাঙ, মালাক্কা, সিঙ্গাপুর । 

ক্যান্বেউডিয়া-__সৈগোন্। 

লেয়স-_ল্যাঞ্চাউ। 
আনাম--হিউ। 

নবম পাঠ। 

শ্রম-শীলতা। 

হি 
কেমন যতনে দেখ ! মধুপ-দকল-_- 

সাধিছে উন্নতি প্রতি উজ্ব্বল হোরায় ! 
ংগ্রহ করিছে মধু দিবসে কেবল-- 

আলোড়ি কাননে বিকসিত পুষ্পচয়। 
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-€ ২) 
নির্মিত কেমন করে চাক আপনার ! 
মৌচাকে কেমন মোম করয়ে বিস্তার ! 
ভাশ্তার পূরয়ে 'ঝঁরি শ্রম গুরুতর, 
চয়নিয়া মধু পুষ্প হ'তে পুষ্পান্তর । 

(৩) 
আমিও এমন ক্বাজে হইব মগন, 

যাহাতে অবশ্য লাগে শ্রম ও কৌশল; 
কারণ জানি হে আমি, হইবে সকল--" 
অপকন্্ন তাহা হ'তে, অলস যে জন। 

€:৪ ) 
পুস্তকেতে, পরিশ্রমে, স্বাস্থ্যদ ক্রীড়ায়-_ 

প্রথম বয়স মম যাঁপব নিশ্চয় ; 

তাহ'লে পারিব আমি কাছে ঈশ্বরের-_ 

হিসাব দিইতে ভাল প্রতি দিবসের । 

পাঠস্থিত নিয়লিখিত শব্দগুলির অর্থ ও বানান কর £-- 

সধুপ বিকসিত ' হোরা অগবন্ধু 

সংগ্রহ পুষ্পচয় মধু স্বাস্থ্যদ 

আলোড়ি বিস্তার . মোম বয়স. 

কানন মৌচাক শ্রম . , অলস 
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ইউরোপের গিরিমালা। ₹- 

কিয়োলেন্ 0) ডোভফির্লড (২) পিরিনীজ:(৩) আঁপ- 

নাইন্স. (8) আলগ্া। (৫) কার্পেথিয়ান্ ৬) বল্কান্ (৭) 

ককেসস্ (৮) ইউরাল,পর্বতাবলী*(৯)। 

দশম পাঠ। 

১। যে সকল বস্তু ভূমি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাঁ- 

দিগকে শুত্তিদ, কহে-যেমন তরু, লতা) তৃণ, শাক, 

শবুজ| ইত্যাদি। এ যে উদ্যানে বিস্কুত-শাখা-যুক্ত 
হরিশ-পল্পব-স্থশৌভিত গাছটী দেখিতেছ-_-উহাঁকেই তরু 
বৃ! বৃক্ষ কহে। আর এ যে ধান গাছগুলি দেখিতেছ__ 
যাহা মাঠকে যেন সোণাঁর পাতে মণ্ডিত করিয়া রাখি- 

যাছে, উহাদিগকেও তরু ব| বুক্ষ কহে। আবার কাননে 

নানা বর্ণের স্ত্গন্ধ ফুলে পরিপূর্ণ যে সকল ফুলগাছ 

রহিয়াছে দ্েখিতেছ, তাহাদিগকেও তরু বা বৃক্ষ কহে। 

(১) নরওয়ে ও ন্থুইডেনের মধ্যে অবস্থিত । (২) নরওয়েতে স্থিত ॥ * 

(৩) ক্রান্স ও স্পেনের মধ্যে অবস্থিত । (৪) ইতালীর মধাস্থলে। 
(৫) উত্তর ইতালী ও হুইজল ও অবস্থিত। (৬) আষ্টিয়।র উত্তর-পূর্ব | 

() ইউরোপীয় তুরস্কে অবস্থিত। (৮ কুসিয়ার দক্ষিণ পুর্ব । 

(৯) ইউরোপে ও এসিয়ার মধ্যে অবস্থিত। 
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ইহার! মৃত্তিকী ভেদ করিয়া উঠে বলিয়াই ইহাঁদিগকে 
উদ্ভিদ, কহে। 

২। পশু, পক্ষী কীট ও মানুষ প্রভৃতির ন্যায় 
গাছেরও জীবন আছে গুবং, ইহার1ও কিছুদিন জীবিত 

থাকিয়! নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মরিয়া যায়। মানুষ ও 
অন্যান্য প্রাণীরা একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে, এবং 
স্বখ দুঃখ অনুভব করিতে পঠরে » কিন্তু উদ্ভিদ তাহা 
পারে না। 

"৩। বড়গাছে বড় ঝড় লাগিয়া থাকে? ঝড়ের 

সময় ইহা অভিশয় তরঙ্গায়িত হইতে ও দুলিতে থাকে, 

তথাপি ইহা! পড়ে না। কারণ ইহার মুল বা শিকড 

যৃত্তিকার সহিত দৃঢ়-সন্বদ্ধ আছে। 
৪। বৃক্ষের মূল যে শুদ্ধ বুক্ষকে মৃত্তিকার সহিত 

দু়-সন্বদ্ধ করিয়া রাখে এরূপ নহে। সেই মূল সৃত্তিক। 
হইতে রস আকর্ষণ করিয়। বৃক্ষকে পরিপুষ্ট ও পরি- 
বদ্ধিত করে। 
_€৫। বৃক্ষের মূলের অব্যবহিত পরবর্তী অংশকে 

চারাগাছ-স্থলে ডাটা এবং বড়গাইস্থলে গুড়ি কহে। 

চারা গাছ বা বড় গাছের মস্তক শূন্যে ধারণ করাই এই 
ডাটা বা গুঁড়ির মুখ্য কাজ। মৃত্িক! হইতে যে রন 
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উহিষ্ব। বৃক্ষকে পরিবদ্ধিত করে, এই উাঁট। বা গুড়ি সেই 
রসের বহন-সন্বন্ধে নলের কাজকরিয়া থাঁকে।. ইহীই 
এই ভাটা বা গুঁড়ির গৌণ কাজন মৃত্তিকা যতদিন 
রস থাকে, এবং এই ভটা। বা প্ত'ডির রসাকর্ষণশক্তি যত 

'দিন অক্ষুঞন থাকে, ততদিনই বৃক্ষ জীবিত থাকে। মৃত্তি- 
কায় রস না থাকিলে এবং ডাটা বা গুঁড়ির রসাকর্ষণ- 

শক্তি বিনষ্ট হইলে বৃক্ষ ভ্রমশঃ শুকাইয়। মরিয়। যায়। 
৬। উদ্ভিদ যেখানে জন্মে, সেইখানেই থাকে; 

মনুষ্য ও" পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিগণের ন্যায় একস্থান 
হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে না ধলিয়াই-_ইহা- 

ব্দিগকে স্থাবর কহে। 

" ৭। তরুলতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্গণের গাত্র সচরাচর 
ছালে আবৃত । মানুষের ও পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবগণের 

শরীর যেমন চর্ম আচ্ছাদিত থাকায় সুধ্য-কিরণে শুক্ক 

হইয়া ঘায় না, উদ্ভিদের গাত্রও ঠিক সেইরূপ ছালের 

সাহায্যে সুর্যের প্রখর উত্তাপ হইতে পরিরক্ষিত হয়" 

আরও এক কথা এই যে ছাল থাকায় তরুগাত্রে বিশেষ 
'আঘাত লাগিতে পারে না'। 

৮1 প্রায় অধিকাংশ উত্তিদের ফলের অভ্যন্তরে 

'বীজ নিহিত খাকে--বথা লীম, জায়, বেল, কাঠাল, তাল 



উদ্ভিদ্। " ১১৩ 

ইত্যাদি। , এই বীজ ভূমিতে পুতিয়া ঘ্রিলেই সেই* সেই 
গাছের চার! হয়। কিন্ত কতকগুলি উদ্ভিদের আবার 

বীজে চারা হয় না উহাদের ছিন্ন শাখা বা মূলের 
কিয়দংশ ভূমিতে পৃতিয়া দ্রিলেই-_তাহ! হইতে নুতন 

বৃক্ষ উৎপন্ন হয়__যেমন গোলাপ, “মল্লিকা, কঁমিনী ও 

ই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ । 

৯। ফসল হইয়া! গেলে, যে সকল উদ্ভিদ শুকফ ও 

বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে-_যথ! ধান্য, গোধূম, 
যব, সর্মপ, কলাই ইত্যাঁদি। ইহাদিগের অপর নাম শস্য । 

শস্তক্ষেত্রসকল লাউলদারা চধিয়া তাহাতে এই শ্ত 
ছড়াইয়া দেয়। সেই উপ্ত বীজ হইতেই শস্যের চারা 
উৎপন্ন হয়। ইহাকেই বপন-করা শব্তের গাছ কহে। এঁই 
বপন-কর! চার! ভিন্ন আর এক প্রকারে শস্ত উৎপন্ন হয়। 

একস্থানে বীজ ছড়াইর়! দেয় । সেই উপ্ত বীজে যে চারা 
পন হয়, তাহা সেই স্থান হইতে তুলিয়! স্থানান্তরে 

'রোপিত করে। সেই ক্রিয়াকে রোপণ-কাধ্য কহে। 

প্রথমোক্ত ক্রিয়াদারা উৎপন্ন ধাঁনকে আউস্ ধান ও 

শেষোক্ত ক্রিয়া দ্বার! উৎপন্ন ধানকে আমন ধান কহে। 

১০। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। আমরা ভার- 

তের অধিবাসিবৃন্দ-_কৃবিকার্য্য দ্বারা উৎপন্ন শস্য ভক্ষণ 

জ 
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করিম্নাই জীবন'ধারণ করি। কৃষি দ্বারা ধান্য, গোধুম, 
যব, কলাই, মুগ, মটর, মসুর, 'খেঁসারি, ছোলা প্রভৃতি 

বিবিধ শহ্য উৎপন্ন হয়। এ সমস্তই আমাদের আহার- 

সামগ্রী। ধান্য হুইতে চাঁউল, গোধূম হইতে গমের 
ময়দা, যব হইতে ছাতু, এবং কলাই) মুগ, মটর, মসূর, 
খেঁসারি ও ছোলা ₹ূইতে বিবিধ ডাউল প্রস্তত হয়। 

ডাউল ও তাতই আমাদিগের প্রধান আহার । 
১১। এতপ্তিন তরিতরকারিও আমাদের গৌণ 

আহারসামগ্রী। তরিতরকারির মধ্যে আলু, বেগুন, 
পটল, ধিঁঙে, নাউ, মোচা, কীকুড়, শসা, কুম্ড়া প্রধান । 

এই সকল তরকারি রন্ধন করিয়া বিবিধ ব্যপ্তন প্রস্তৃত 

করা হয়। বিবিধ শাক ও মূলাও আমাদের ব্যঞ্জীনে 

ব্যবহৃত হইয়া থাকে । নিরামিষভোজীর! শুদ্ধ উত্ভিদ্ 

তক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করেন। 

১২। ভারতঘর্ষে আম, জাম, কাঠাল, পিয়ারা, 

আতা, লোনা, আনারস, বাতাবী লেবু, দীড়িম,নারিকেল, 

তাল, বাদাম, পেস্তা, কিস্মিস্, খোবানী, খরমুজ, তরমুজ 

প্রভৃতি বিবিধ মধুর ও স্বাদ ফল জন্মে। ধনটদিগের 

উদ্যানে বা কাননে এই সকল ফলবৃক্ষ জন্মে। এই 

সকল ফল অতি উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য । 
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১৩। ভারতে ছুই প্রকার তুলা পাওয়া যায 
কার্গাস তুলা ও শিমুল লা ৭ শিমুল তুলায় বালিশ 

তোষক ও গদি প্রভৃতি, এবং কার্পাস তুলায় লেপ, 

বালাপৌষ ও বস্ত্র গ্রভৃপ্তি প্রস্তুত হয়। কার্পাসের বীজ 

বাছিয়া, ধুনিলে তুলা হয়। সেই তুলা হইতে সুত্র এবং 
সেই সূত্র হইতে বন্ত্র প্রস্তুত হয়।. সৃতরাং দেখা যাই- 
তেছে ষে এক উদ্ভিদ হইতেই আমাদিগের অশন ও 

বসন-__-এ ছুইই নির্বাহ হইর। থাকে । 

নীতি--অহএব শিশুগণ! তোমরা অতঃপর ক্কষিকর্খের 

প্রতি নিশেষ মনোযোগী হইবে। কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির প্রতি 

বীতশ্রদ্ধ হওয়া নিতান্ত গঠিত কার্য । 

পাঠস্থিত নিয়লিখিভ শব্বগুলির অর্থ ও বানান কর 2 

ভূমি তরু শঙন্তক্ষেত্র তৃণ বিস্তৃত-শাখা-যুক্ত 

পাত ভেদ পরিদদ্ধিত রস হরিৎ-পল্লব-স্থশোভিত 

শৃন্তে নল প্রথমোক্ত মুখ্য  রসাকর্ষণশক্তি 

চর্ম উপ্ত উৎপন্ন উদ্ভিদ নিরামিষভোঙ্গী 

উদ্যান মণ্ডিত মৃত্তিকা নির্দিষ্ট আহার-সামগ্রী 

মন্জক ধারণ অনু ক্রমশঃ , অধিবাসিবৃন্দ 

সাহায্য স্থাবর সূত্র অশন বহন-সম্বন্ধে 

বসন গহিত বীতশ্রদ্ধা ওষধি পরিপূর্ণ 
আকর্ষণ ব্যঞ্রন পারপুষ্ বপন অভ্যন্তরে 
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তরুগান্প মধুর "পরবর্তী নিহিত তরঙ্গায়িত 
রোপণ স্বাছ দৃ-সন্বন্ধ পূর্পৃক্ষ অব্যবহিত 
মূল লতা সচরাচর গৌণ ' কৃষিপ্রধান 

ইউরোপের আগ্রেয় গিরিমুল1 2২ 

হেকৃল! (আইস্ল্যাণ্ডের দক্ষিণে ), ফ্রোমবোলী (লিপাঁরী দ্বীপ- 
এটুনা (দিষিলীর পূর্বের )।  (পুঞ্ধের কৌনটাতে )। 
ভিন্থবিয়স্ ( ইতালীতে ও নেগল্সের নিকটে )। 



এই পুস্তকের কঠিন শবগুলি বর্ণমাঁলানুসারে 

অ 
অক্ষয় 

অকুল 
অখগ্ডিত 

অগ্ণ্য 

অগ্রিশিখা 

অগ্রভাগ 

আন্কিত 

অঙ্গ প্রতাঙ 

অঙ্গরাথ। 

অচিরকালমধ্যে 

অচিবাৎ 
অজীর্ণ 
অন্জ্রাতসারে 

অষ্টালিক! 
অথুবীক্ষণ 
অন , 

অতর্কিতভাবে 
অতঃপর 

অতিক্রম 
অতীত 
অত্যাচার 

অদৃষ্ট 

সঙ্গি/বশিত হইল। 

অদস্কুটঞ্জ | অনুবর্তন, অভিমানবশতঃ 
অদ্ভূত অনুরূপ অভিহিত 

অধঃস্থল অনুশীলন অভ্যন্তরে 

অধিকাংশ | অনুসন্ধান অমিতবলশালী 
অধিকৃত অগ্ঠথা অরুণ 
অধিবাপিবুন্দ | অপকার অলক্ষিতভাবে 
অধিবেশন অপব্যয় অলৌকিক 

অনতিপর অপরাধ জশন 

অন্ত অপরাহ্ন অশুদ্ধ 

অন্তর্জাতীয় ! অপার অশ্রজল 
অন্ধকার অপরিমিত্ত অশ্বধান 

অনাবৃত অপূর্ব অসদ্ধযবহার 
অনারাসে অবতীর্ণ অসমর্থ 
অনিষ্ট ূ অবনতি অসন্বদ্ধ 
নিত্য ৃ অবশিষ্ট অসম্ভব 
অন্ুকরণ-প্রিয় | অবশেষে অস্তমিত 
অন্থকুল অবহেল। আস্তত্ব 

অন্থগত অবান্তর আস্থর 

অনুগ্রহ অবারিত আআ 

অনুতপ্ত অবিউক্ত আকর্ষণ 
অনুণয় | অব্যবহিত আকাজী 

অনুমতি অভিনিবি্ট | আকিঞ্চন 

অনুভব অভিভূত | আক্কৃতিগত 
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শি লী শি এসি রিল» সব 

আখ্যাপ্ঠ , 
আখ্যায়িকা | ইন্দ্রিয়নিচয় 
আগন্তক ইষ্ট 
আগ্রহ ইহলোক 

আজ্ঞাবহ ঈ 
আত্মচরিত্র : ঈশ্বর 
আদর্শ ঈষদুষ 
আধিপত্য উ 
আঁননমেলা | উচাটন 
আপত্তি | উচ্চারণ 
আপাতত:  উড্ভীয়মান 
আবশ্ঠকতা! স্ভাপ 

আবিক্ষিয়া | উৎপন্ন 
আন্যন্তরীণ | উৎসর্পণ 
অ'রস্তই উত্তেজিত 
আধ্য উদ্দীপিত 
আলয় উদ্দেশ্থা 

আলোড়ি উদ্বেত্িত 
আশঙ্কা উদ্ভাবন 
আশ্বস্ত উদ্চিদ্ 

আসক্তি উদ্যান 
আসঙ্গলিগ্মা | উদার 
আহত উন্নতি 

আহরণ উন্মোচন 
আহারান্বেষণ । উপকারী 
আয়তন উপযোগী পপ সপ পপ পপ পপ পপ পপ. পাত 

সদা ২ সত তা, লিলি সিল 

উপস্থিত কৃর্তব্য 
উপ্পখ্যান | কর্তৃত্বাধীন 
উপাদান কথোপকথন 

উপদেশ কদাকার 
উপাসন! কপোল 
উভচর কমলিনী 
উল্লম্্ষন 1 কম্পিত 

উল্লসিত প্রাণ | করতলে 
খা করাত 

খত কন্মকার 
এ কর্মঠ 

একদা কলত্র 
একপদ কলিকা 
একবাক্য কানন 

একাগ্র | কারুকার্ধ্য 
একাধিপত্য | কাব্য 

একাস্ত কালাস্তক 

এডিন্ন কাহিনী [ মূঢ 
ঞ কিংকর্তৃব্যবি- 

একতানিক | কীটাণু, 
রশ্বর্্য কীন্ি 
এীহক কুম্ঠিত 

ও কুতুহল 
ওঠ্ঠাগ্র কুম্তকাক়্ 

ক কুম্তীর 
কস কুলায় 
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কুসংসর্গ 

ঝুম 

কুস্বপ্ন 
কৃতজ্ঞত! 

কতসংস্কর্প * 
কৃপা 

কমি 
কষক 

কষ্ণবর্ণ 
কোটর 
স্ুমশ: 
ক্রুদ্ধ 
ক্রীড়া প্রাঙ্গণ * 

ক্ররম্বভাব 

ক্লান্ত 
ক্ষণস্থায়ী 
ক্ষাতলাভগণন। 

ক্ষিগ্রগতি 
ক্ষীণতর 
ক্ষৌোরকার 
খ 

থণ্ 
'খেচর 
খুলতাত 

গজেন্ত 
গতিশক্তি 

সমতা 

গর্দভ চাতুন্মীস্ত , 
গর্হিত ] * চিরুণ 
গাত্রবন্ত চিত্তশুদ্ধি 
গায়কশ্রেনী | চিন্তামান! 
গিরিশিখর *» চিরপ্রবাদ 
গুহা চেতজা 
গুরুতর ছ্ 
গৃধিনী ্াঁগুবলি 
গৃহস্থ « ছেদচিন্ন 
গোক্ষুর, ভা 

গোছুপ্ধ, জটাযু 
গোপন জন্মদাতা 
গোশকট জলধিজল 

গৌণ জয়োল্লাস 
গ্রাঙ্গয জাগবরূক 
গ্রাস জাতিগত 
গ্রীষ্মপ্রধান | জাতিম্মর 

ঘ্ জানু 

ঘাটকাবন্ধু লিজ্ঞাস! 

ঘনপন্নিবিষ্ট |] জীবন 
ভ্বাণ জাল! 

চ ঝা 

চক্র ঝাল্লাপাল! 
চতুর্দিক্ তি 
চতুষ্পদ ততোধিক 
চরণাশ্রিত | তত্ক্ষণাৎ 
চয়ন তত্বজ্ঞান 

পরস্পর আপ 

দা 

তদীস্ব 

ততুপ্তরু 

তরঙ্গায়িত 
তরপল্পব 

তানলয়* 

তাপ 

তারতম্য 

হারা 

তীব্র 
তীক্ষাগ্র 
তেজস্বর 

তপ্তিকর 

ৃ 
ূ 

তরে * 

তড়িছ্বার্তীবহ 

ূ 

ট 
ৃ রা 
দন্তপাটা 
দর্শন 
দংশন 

ূ দারুদ্র্গ 
৷ দিগন্তব্যাগী 
দিবানিশি 
দীনেশ 
দীর্ঘশ্বাস 

দ্বাগজ্ঞান 

্সাাসপপা। 



(১২০ ৪ 
রি 8. তত পপর 

ছুর়াকাক্ষা | নয়ন | নীরোগ পরিষ্কার 
র্থ [নান নানাজাতীয় নী পরিহার 
ছু্দাস্ত নাবিক হৃনিংহমূত্তি | পরিহাস 
ব্বল [শধা! | নিপুণভাবে পপ পরী 

দুপ্ধফেণনিত- | নিবৃত্তি পক্ষতি পরীক্ষা 
দরঞ্ষর” নিবেশর্ন র পক্ষিশাবক | পশুরাজ 
ছষ্টমতি নিমগ্ন পঙ্কজিনী পম্ল! 
দূরীভূত নিরঞ্জন : ' পর্ব পাতকগ্রস্ত 
দৃবিত নিরন্তর পরবগ্ী পারত্রিক 
দৃঢ়তা নিরবধি পরলোক পারদর্শিতা 
দেহধারী € | নিরাপদ পরম্পর পানাসক্ত « 
দৌরাত্ম্য নিরাবরণ পরাকাষ্ঠ পার্থিব 

দ্যোতক নিরামিবভোজী! পরামর্শানুসারে। পার্লামেণ্ট 
দ্বিজ । নিভয়ে পরিচ্ছন্ন পাশব 
দিধ! নিত পরিচিত পাষাণ 
দ্বেষাদেষে | নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ | পিচ্ছিল 

ধ নির্মল পরিণতি পিঞ্জরবদ্ধ 
ধর! নির্মিত পরিণাম পিপীলিকা 
ধর্মরত্ব নির্ধত পরিত্যাগ পিয়াস 
ধারণ নিগীহ পরিধান পুচ্ছ , 
রত নিশ্চয় পরিপুষ্ট পুণ্যপুঞ্জবলে 
ধৌতকার | নিষেধ পরিপূর্ণ পুত্তলিকা 
ংসবিধান ূ নিষ্ঠর : রিবদ্ধিত | পুনঃপুনঃ ' 

ন নিস্তেজ পরিবার পুরোহিত্ত 
নমনীয় নিয়ত পরিমাণ পুলকিত 
লিনী নীরব পরিরক্ষিত : পু্করিণী 



প্রচণ্ড 

প্রজ্জলিত 

গণয় 

প্রতিনিধি 
গ্রতিপন্ন 
প্রতিপালন 

প্রতিপাদ্য 
প্রতিবেশী 

প্রতিশ্রুত 

প্রথগোক্ত 
প্রবলপরাক্রশন- 

, [শালী 
প্রদান 

প্রফুলিত 
প্রভাব 

প্রশস্ত 

প্রণংসা 

গ্রসব 

প্রহরী 
প্রহার 

প্রসা্ধিত 
প্রয়োগ & 

প্রাচিন 
প্রাণধাতক 
প্রাহর্ভাব 
প্রাধান্ত 

প্রীতিকর 
ফ্ 

ফণ! 
বৰ 

বক্র 
বক্ষস্থল 
বঞ্চিত 
বাঁণক 

বন্দোবস্ত 
বর্ণন। 

বর্তমান 

বপন 
বলকর 
বলীক 
বসতি 

বসন 
বসামাংসাদি 
বহুপিত্তৃত 

সি প্্র্রপ্সি 

| বয়ন * | বিভক্ত 

বাকৃশ্তি বিভিন্ন 
বাচ্য বিভীষিকাময় 
বাষ্পগদগদ | বিভু 
বাসগৃহ বিভূষিতৃ 
বাসস্ত বিমর্ষ 

বাহ্ বিমূঢ় 
বাহির বিরক্ত 
বায়স বিরল 

বিকমিত বিরানিত 

বিক্ষেপ হ্থিলাস 
বিচরণ বিশ্রামদায়িনী 
বিচারক বিশ্বপতি 
বিচালন বিশ্বাস 
বিচ্ছিন্ন বিশেষ 

বিদূরণ বিষাক্ত 
বিধাত। । বিস্তার 

বিধান বিসম্বাদ 
বিধিবদ্ধ বিনর্জন 

বিধুর বিহঙ্গ-নিকৃজন 
বিন্দুমাত্র বিহত 
বিশ্যস্ত বিড়ম্বনাময় 

বিপন্ন বী্তশ্রদ্ধ 
বিপুল! বীরত্ব 
বিবাদ বৃক্ষশাথ! 

বিবিধ ূ বৃহত্তম 



বেদনা « 

বেষ্টন 
বৈদেশিক 
বৈষম্য 
ব্জন, 
ব্যতিব্যস্ত 

ব্যতীত 
ব্যবস্থা 
ব্যবহার 
ব্যাঘাত 

ব্রিটনেশ্বরী 
১) 

তক্তিভাবে 
ভগবদ্ক্কি 

ভগন্লান 
ভন্মসাৎ 
ভয়চকিত 
ভবিষ্যৎ 

ভারত্তসাস্ত্রাজ্ঞী 
ভীষণ 

তূপৃষ্ঠ 
ভূচ 
ভূমিতল 
ভূষণ 

ভূয়সী 
ভ্ত্য 

(১২২৭) 
চা 

| ভেদ' মৃষিবাঁ 
ভৌগোলিক | যুগ্ম 
ভ্রমণ মৃত্তিকা « 

ত্রমর মৃদ্ব ? 
ম মেদ 

মক্ষিকা মেষশাবকদল 
মঙ্গলনিদান | আ্রিয়মাণ 
মণ্ডিত * যয 
মধুচক্র যরুৎ 

মধুপসকল | যথেচ্ছাচার 
মলিনত। যন্ত্রণা 

মত্যণ যুক্তিশক্তি 
মস্তিষ্ক যুগান্তর 
মহানগরী | যানবহ 
মহাসমাদয় যোজন। 

মহিলাগণ র 

মানব'জন্ম রজনী 

মিলিত রজ্জব 

মীন রবি] 
মুক্তি রমণী 
মুকুলিত রাজ্বী 
মুখ্য রাজধানী 
মুগ্ধ রাজপ্রতিনিধি 
মুদ্রা রাজমার্থ 
মুত্তি রুগ্ন 

মূলাধার রন 

রোপণ 

রোহিত 
ল 

লক্ষণ 
লক্ষটীকৃত 

লভিবে 
লয় 
লাঙগুল 

লিগ্তপদ 
লুক্কায়িত 
লৃতাতন্ত 
(লামশী 

রশ 

শকটবান্ 

শকুনী 
শবণ 
শন্ক 

শশব্যস্ত 

শাপত্রষ্ট 
শারীরিক 
শাসন প্রণালী 
শিক্ষক 

শিখর 
শিরন্ত্রাণ' 

শিল্পনিপুণ 
শীতাধিক্য 



ক 

টাচ 
শুভাশুভ 
শু্ষ। 

শৈবাল 
শৈশব 
শোভিত 

শোষণ 

শ্রবণ 

শান্তি 

শ্রেণীবদ্ধরূপে 
খ্বাস 
শ্বেত ড 

ষ 

ষণ্ডবলদাদি 

] 

সথ্য 
সঙ্গীত 
সচরাচর 

সচ্চরিত্র 

সচিন্ 

সজীব 
সেতপরামর্শ 
সত্বেও 
সদয় 
সদ্ববহার 

সম্তরণ 

(১২৩ ) 

সন্দেহ ূ 
সন্নিধ 

সঙগ্গেহ * 

সহত্র 

সন্িক্বশ সহানুভূতি 

সবাকার সহাস্ত 
সবিশেষ ' | সংক্ষেপতঃ 
সমপাঠী গ্রহ 
সমভাব সংযোজন 

সমরাঙ্গন সং৫শাধন 
সমর্থ * স্কৃত 

সময়হচক | সংসর্গ 
সমাকীর্ণ সংসাধিতত 
সমাগত সাঙ্কেতিক 

সমাপ্ত সাধারণতঃ 

সমাবেশ সাধ্য 
সমীরণ সাত্বন। 
সমুজ্জল পামান্ত 

সমোপাধিক | সামুদ্রিক 
সম্পত্তি সাম্য 
সন্বদ্ধন সারিক। 

সরীস্থপ সিদ্ধিলাভ 
সর্পণশীল সিংহাসন 
সব্বথা স্কোমল 

সর্বপ্রকার | স্থুখসীমা 
সর্বাহগীনা | সুখসেব্য 
সযতনে নুগ্রীবাদি 
মবিস্তর সুচতুর 

ন্ঙ্গিকতসক 
সুনিদ্রা 
স্বনীল 
সুবাস 

সুষম] 

সুন্বাদ 

স্ুস্থির * 
সুক্মাদশন 
স্ত্রধর 
স্থত্রময় 

সহূর্য্যদপ্ধ 
স্থজন 

সৃতি 
সেক 
মেবন 

সৌন্দর্য্য 
সৌভাগ্যক্রমে 
ত্য 
স্ৃপ্ল 
স্থলচর 

স্থানান্তর 

স্থাপিত 

স্থাবর 

স্থির 
স্থলতঃ 

; মান 



€( ১২3 

লী লিল লামিস্রি ০০ -১০০ কি 

গ্লিগ্ধ - ্বন্ | . হু হস্তক্ষেপ , 
তিক্ত স্বভাবজ হ্ঠীৎ হাল 
স্মরিয়! তবর্গ হরণ হাহাকার 
স্থাতিচিহ্ব | স্বাছু হর্ভাকর্তা শ্তকর 
স্বজাতীয় স্বাধীনতা ইরিত"পল্পব- | হিংশ্রপ্রককৃতি 
স্বত্বাধিকারী : স্বাস্থ্য স্থুশোভিত 1 হেয় 
হ্বদেশীয় স্বীকার হলকর্ষণ হোরা 
০ শি লা স্পা পিপাসা পাপ এ শপ আর 








